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A. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

«ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ - ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» 
 

 
 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΛ.Δ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ – ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ 

ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε» που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2012, τις 

καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις 

λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΛ.Δ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ – ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε», κατά 

την 30η Ιουνίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που 
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έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έμφαση Θέματος. 

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά. Για 

το θέμα αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης και ενίσχυσης της ταμιακής ρευστότητάς της. Στη γνώμη μας δε διατυπώνεται 

επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 

37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Αθήνα, 07 Νοεμβρίου 2013 

 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

 

 
Ιωάννης Θ. Μακρής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28 131 

 

 

Accountants &
business advisers 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 
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B. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβούλιου για τη Χρήση 01.07.2012 - 30.06.2013. 
 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ 

ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ» (Α.Μ.Α.Ε 31964/59/Β94/07) 
 

Κύριοι μέτοχοι,  
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση από 
01/07/2012 έως 30/06/2013 την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει, τις 

ελεγμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την 

έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.  
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται πληροφορίες της εταιρίας «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ 

ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε», χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των 
μετόχων για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που 

επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/07/2012 – 30/06/2013), σημαντικά 

γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. 
Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η 

Εταιρεία στο μέλλον. 
 

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2012 ΕΩΣ 30/06/2013 
 

Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε για τη κλειόμενη χρήση του σε 4.572.706,36 ευρώ από 

5.419.452,63 ευρώ τη χρήση 2011/2012 παρουσιάζοντας μείωση  κατά 15,62%. Διαπιστώνεται μείωση στη 
ζήτηση βάμβακος και των προϊόντων του, στο εξωτερικό.  

 
Το κόστος πωληθέντων ανήλθε για τη κλειόμενη χρήση 4.570.890,03 ευρώ από 5.264.200,07 ευρώ στη 

χρήση 2011/2012 παρουσιάζοντας μειώσει κατά 13,17% λόγω μείωση των αγορών και της τιμής του 

σύσπορου βάμβακος. 
 

Τα αποτελέσματα (κέρδη- ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν για τη κλειόμενη χρήση σε –325.165,49 ευρώ από -125.456,65 

ευρώ τη χρήση 2011/2012 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 159,19% οφειλόμενη κυρίως στην μείωση των 

πωλήσεων και της αύξησης των ζημιών. 
 

Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού: Κατά την 30.06.2013, τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία 
της εταιρείας ανέρχονταν σε €572.616,23 ευρώ εκ των οποίων τα €238.000,00 αφορούν οικόπεδα, και 

αντιστοιχούν στο 18,74% του Συνολικού Ενεργητικού της εταιρείας, ενώ την 30/06/2012 τα Αναπόσβεστα 
Πάγια Στοιχεία της εταιρείας ανέρχονταν σε €493.666,74 ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 13,78% του 

Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας. 

Η Μεταβολή των παγίων οφείλεται κυρίως: 
o Στην επιμέτρηση των Οικοπέδων και Κτιρίων της εταιρίας στην εύλογη αξία. Προέκυψε πλεόνασμα 

αναπροσαρμογής ύψους €68.000,00 στα οικόπεδα και €76.005,60 στα κτίρια και το οποίο αύξησε 
απευθείας τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας κατά €144.005,60. 

 
 
 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 

Το έτος 2012 -2013 ήταν έτος πολύ δύσκολο. 

Τα Μνημόνια, η Τρόικα, η πολιτική αστάθεια οξύνουν την ένταση των οικονομικών προβλημάτων των 

επιχειρήσεων και καθιστούν δυσχερέστερη την επίλυσή τους. 

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλούς κινδύνους.  

Η κάμψη της κατανάλωσης των προϊόντων και το πάγωμα χρηματοδοτήσεως των επιχειρήσεων από τις 

Τράπεζες, έχουν ως αποτέλεσμα να ενταθεί το πρόβλημα της ρευστότητας στην αγορά. 
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α) Η δυσκολία εξεύρεσης οικονομικών πόρων, η απαράδεκτη συμπεριφορά του Τραπεζικού συστήματος με 

τον περιορισμό αν όχι την παύση των δανειοδοτήσεων προς την βιομηχανία και την χορήγησή των μόνο 

υπό την προϋπόθεση παροχής εμπράγματων εγγυήσεων,  

β) Οι υποχρεώσεις μας ως εταιρεία προς τους  παρόχους υπηρεσιών  ( ΔΕΗ- ΔΕΠΑ- ΕΥΔΑΠ –ΟΤΕ ) οι οποίες 

συνεχώς αυξάνονται λόγω αύξησης των τιμολογίων τους. 

Δυσχεραίνουν ακόμα πιο πολύ τις επιχειρήσεις. 

  

 
3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα κυριότερα μεγέθη της χρήσεως 2012/2013 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2011/2012 έχουν 
ως εξής : 

 
 

 

01/07/2012 - 

30/06/2013

01/07/2011 - 

30/06/2012

ΑΥΞ.    

ΜΕΙΩΣ.

Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού 840.822,94 758.369,59 10,87%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 2.214.902,35 2.822.205,36 -21,52%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.055.725,29 3.580.574,95 -14,66%

Υποχρεώσεις 4.014.445,47 4.029.309,12 -0,37%

Κύκλος Εργασιών 4.572.706,36 5.419.452,63 -15,62%

Μικτό Κέρδος 1.815,43 155.252,56 -98,83%

Αποτελέσματα προ φόρων -657.495,47 -484.083,07 -35,82%

Κέρδη / Ζημίες μετά από φόρους -653.991,61 -484.083,07 -35,10%  
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 

Μερικοί από τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες που προκύπτουν από τα οικονομικά μεγέθη της 
Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι: 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

1/7/2012- 

30/6/2013

1/7/2011- 

30/6/2012

1. α) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.214.902,35 2.822.205,36

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.055.725,29 3.580.574,95

β) ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 840.822,94 758.369,59

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.055.725,29 3.580.574,95

2. ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ -958.720,18 -448.734,17

ΣΥΝΟΛΟ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.014.445,47 4.029.309,12

3. ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ -958.720,18 -448.734,17

ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 840.822,94 758.369,59

4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.214.902,35 2.822.205,36

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.864.925,86 3.888.015,49

Β. ΑΠΟΔΟΣΗ  & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔ. ΑΠΟΤΕΛ. -432.667,47 -217.880,25

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΑΠΟΘΕΜ.& ΥΠΗΡΕΣ. 4.572.706,36 5.419.452,63

6. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -657.495,47 -484.083,07

ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ -958.720,18 -448.734,17

7. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.815,43 155.252,56

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΑΠΟΘΕΜ.& ΥΠΗΡΕΣ. 4.572.706,36 5.419.452,63

8. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.815,43 155.252,56

ΚΟΣΤΟΣ  ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟΘ. & ΥΠΗΡ. -4.570.890,93 -5.264.200,07

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘ. Χ365 239.339,33 χ 365 290.218,68 X 365

ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘ. + ΥΠΗΡΕΣ. ΜΕ ΠΙΣΤ. 3.957.036,28 4.626.350,80

11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ Χ 365 589.550,84 χ 365 666.621,92 χ 365

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘ.&ΥΠΗΡ.ΜΕ ΠΙΣΤ. 4.572.706,36 5.419.452,63
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ 
 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος. 
 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο από τις εξαγωγές που τιμολογούνται σε Δολάριο Αμερικής,. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος υφίστανται από απαιτήσεις πελατών, υποχρεώσεις προμηθευτών και από 
καταθέσεις τις οποίες η εταιρία διατηρεί σε Δολάριο Αμερικής. Ο εν λόγω συναλλαγματικός κίνδυνος 

δημιουργείται από τη προοπτική μελλοντικών συναλλαγών, καθώς και από τη διαφορά των αντίστοιχων 
ισοτιμιών μεταξύ της ημερομηνίας που πραγματοποιείται η συναλλαγή (εξαγωγή ή εισαγωγή) και της 

ημερομηνίας που ολοκληρώνεται η συναλλαγή (είσπραξη απαίτησης ή πληρωμή υποχρέωσης). Η εταιρεία 

για να εξομαλύνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο φρόντισε στην κλειόμενη χρήση να διατηρεί χαμηλά τα 
επίπεδα διαθεσίμων σε δολάριο και να μηδενίσει τον δανεισμό στο εν λόγω νόμισμά. 
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Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων  
 

Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αύξησης των βραχυπροθέσμων και μακροπροθέσμων 

επιτοκίων. Δεδομένου ότι το σύνολο του δανεισμού της εταιρείας ήταν βραχυπρόθεσμος και κυμαινόμενου 
επιτοκίου, ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται από την οικονομική διεύθυνση της εταιρείας σε μόνιμη βάση, σε 

σχέσεις με τις τάσεις που επικρατούν σχετικά με αυτά.  
 

Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Η εταιρεία διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες και έχει αξιολογήσει πιστωτικά τους πελάτες της στο 

εσωτερικό. Ο πιστωτικός κίνδυνος που προέρχεται από την εξαγωγική δραστηριότητα, μειώνεται με τη 
λήψη προκαταβολών, ενέγγυων πιστώσεων και τη είσπραξη έναντι φορτωτικών.  

 
Κίνδυνος τιμής και πτώσης πωλήσεων. 

 

Η διαμορφούμενη σε χαμηλά επίπεδα ισοτιμία ευρώ - δολαρίου καθιστά τις εισαγωγές προϊόντων από τρίτες 
χώρες, που ήδη παράγουν με χαμηλότερο κόστος, περισσότερο ανταγωνιστικές έναντι των εγχώριων 

προϊόντων, μειώνοντας περαιτέρω την ζήτηση των πελατών μας που είναι κυρίως κλωστοβιομηχανίες. 
Το γεγονός αυτό σε σχέση με την διαφαινόμενη οικονομική ύφεση πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τη 

ζήτηση των προϊόντων. 
Η τιμή της πρώτης ύλης της εταιρείας (σύσπορο και εκκοκκισμένο βαμβάκι) η οποία εκτός των κανόνων της 

αγοράς (προσφορά – ζήτηση) επηρεάζεται και από εξωγενής παράγοντες όπως η ισοτιμία ευρώ - δολαρίου, 

καθώς επίσης και με τις πιέσεις που δέχεται από τα Διεθνή Χρηματιστήρια. 
 

Κίνδυνος Ρευστότητας  
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι περιορισμένος αφού η εταιρεία φροντίζει να διατηρεί επαρκή διαθέσιμα και 

πιστωτικά όρια. 
 

 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

Προβλέπουμε ότι κατά την επόμενη διαχειριστική χρήση η δύσκολη οικονομική κατάσταση θα συνεχιστεί. 
Οι πωλήσεις ελπίζουμε ότι θα σταθεροποιηθούν στα επίπεδα της κλειόμενη χρήσης . Επομένως, η πορεία 

της εταιρίας για την επόμενη χρήση αναμένεται δύσκολη. Η έλλειψη πρώτης ύλης και επομένως η 
υποαπασχόληση του κεφαλαίου, δημιουργούν ενδογενείς τάσεις παραγωγής ζημιών πράγμα που καθιστά 

δύσκολη την ανάκαμψη της εταιρείας. 
 

 

6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Η εταιρία δεν έκανε χρήση χρηματοοικονομικών μέσων κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης. 

 
7. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Η Εταιρία δεν αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 

 
8. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Η Εταιρία δεν έχει υποκατάστημα σε λειτουργία.  
 

9. ΛΟΙΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 

9.1. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
 Στο Γάζωρο Σερρών σήμερα την 29 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 12.30 π.μ συνήλθαν 

σε Τακτική αυτόκλητη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Α.Ε. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ 
ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ», στα γραφεία της εταιρείας στο Γάζωρο Σερρών, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού 

Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση. 

Στην Συνέλευση είναι παρόντες όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας και αποφασίστηκαν τα εξής:  
 



Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 01.07.2012 – 30.06.2013 

10 

 

- Ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.07.2010 μέχρι 30.06.2011, οι 
οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ μαζί με την επ΄ αυτών Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση του 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ΄ αυτών. 
- Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει όλες τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν 

κατά την διαχειριστική περίοδο (01.07.11 έως 30.06.2012). 
- Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και με ονομαστική κλήση απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 
30.06.2012 (01.07.11 – 30.06.2012).  

- Εκλογή δυο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών , τακτικό και αναπληρωματικό, για το έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.07/2012 – 30.06.2013. 
- Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

σαν αμοιβή τους για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία και σαν αποζημίωση δαπανών 
τους για το έτος 2011/2012, το ποσό των 6.000 Ευρώ, που θα διανεμηθεί εξίσου σε όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

- Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε κάνοντας χρήση του άρθρου 23 παρ. Ι του Κ.Ν 2190/20 
και χορηγεί άδεια συμμετοχής στα Διοικητικά Συμβούλια και στην Διεύθυνση των Εταιρειών του 

ομίλου, σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στους Διευθυντές της 
εταιρείας. 

- Η Γενική Συνέλευση  ομόφωνα αποφάσισε, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 

1.673.000,00( ένα εκατομμύριο εξακόσια εβδομήντα τρεις χιλιάδες ) ευρώ,  με συμψηφισμό 

συσσωρευμένων ζημιών αυτής. Με τη μείωση αυτή θα εξυγιανθεί η εταιρεία και έτσι θα είναι 

καλύτερη η εικόνα της στην αγορά. Επί πλέον θα διευκολυνθεί στις συναλλαγές  της με τις τράπεζες 

και τους τρίτους . Η μείωση θα γίνει δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας  των 700.000 ( 

επτακοσίων χιλιάδων) μετοχών της εταιρείας κατά 2,39  ευρώ ανά μετοχή.   Επίσης η Γενική 

Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας κατά 1.253.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα 

τρεις χιλιάδες  ) ευρώ με αύξηση της Ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,79  ( ένα και 

εβδομήντα εννέα λεπτά )  ευρώ εκάστη. 

- Η Γενική Συνέλευση  ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της 
εταιρείας 

 
 

9.2 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. 
 

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 είχαμε την σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού ενοικίασης των εγκαταστάσεων της 

Εταιρείας και του συνόλου του εξοπλισμού της στην εταιρεία ΚΑΠΑ – ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΑΒΕΕ  για ένα 
έτος. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι στην Εταιρία, με πλήρη και αρμονική συνεργασία, 

κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να πετύχουν τα κατά το δυνατόν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για 

την Εταιρία. 
 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ 
 

 

 
 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ 
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Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της « ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ » στις 18/10/2013 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους 
στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.mouzakis.gr.  

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που 
προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία 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 Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

http://www.mouzakis.gr/
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.

01/07/2012 - 

30/06/2013

01/07/2011 - 

30/06/2012

Μη Κυκλοφορούντα  Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσωματεs  Ακινητοποιησειs 2.1 572.616,23 493.666,74

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσειs  2.2 10.461,35 6.957,49

Λοιπέs μακροπρόθεσμες απαιτήσειs 2.3 257.745,36 257.745,36

Σύνολο 840.822,94 758.369,59

Κυκλοφοριακά  Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 2.4 459.213,43 839.161,96

Πελάτεs  και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσειs 2.5 589.550,84 666.621,92

Λοιπέs Απαιτήσειs 2.6 1.108.598,39 1.072.955,54

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 2.7 13.774,28 60.535,33

Ταμειακά διαθέσιμα και  ισοδύναμα 2.8 43.765,41 182.930,61

Σύνολο 2.214.902,35 2.822.205,36

Συνολο  Ενεργητικού 3.055.725,29 3.580.574,95

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό  Κεφάλαιο 2.9 700.000,00 1.120.000,00

Λοιπά  Αποθεματικά 2.9 423.321,88 1.532.316,28

Αποτελέσματα  Eιs   Νέον -2.082.042,06 -3.101.050,45

Σύνολο  Ιδίων Κεφαλαίων -958.720,18 -448.734,17

Μακροπρόθεσμεs  Υποχρεώσειs

Yποχρεώσειs παροχών προσωπ.λόγω  εξόδου  

από την υπηρεσία 2.10 40.235,94 30.249,96

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.11 109.283,67 111.043,67

Σύνολο  Μακροπρόθεμων  Υποχρεώσεων 149.519,61 141.293,63

Βραχυπρόθεσμεs  Υποχρεώσειs

Προμηθευτέs και λοιπές Υποχρεώσεις 2.12 239.339,33 290.218,68

Τρέχουσεs Φορολογικέs Υποχρεώσεις 2.13 16.723,41 15.511,75

Βραχυπρόθεσμεs Δανειακές Υποχρεώσεις 2.14 3.552.987,57 3.558.680,63

Λοιπές  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.15 55.875,55 23.604,43

Σύνολο  Βραχυπρόθεσμων  Υποχρεώσεων 3.864.925,86 3.888.015,49

Σύνολο  Υποχρεώσεων 4.014.445,47 4.029.309,12

Σύνολο  Ιδίων  Κεφαλαίων  και  

Υποχρεώσεων 3.055.725,29 3.580.574,95  
 

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 

 

Σημ.

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Πωλήσεις 2.16 4.572.706,36 5.419.452,63

Κόστος  Πωληθέντων 2.17 -4.570.890,93 -5.264.200,07

Μικτά αποτελέσματα 1.815,43 155.252,56

Λοιπά. έσοδα εκμετάλ/σης 2.18 27.342,82 5.033,47

Έξοδα  διάθεσης 2.19 -147.876,88 -145.527,83

Έξοδα  διοίκησης 2.20 -313.948,84 -232.638,45

Ζημίες προ  Φόρων  Χρηματοδοτικών  

επενδυτικών αποτελεσμάτων -432.667,47 -217.880,25

Πιστ. Τόκοι. και συναφή έσοδα 2.21 109,09 230,77

Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 2.21 -224.937,09 -266.433,59

Ζημίες προ  φόρων -657.495,47 -484.083,07

Μείον  φόροι 3.503,86 0,00

Ζημίες μετά  από  φόρους -653.991,61 -484.083,07

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα 

περιόδου -653.991,61 -484.083,07

Κατανεμητέα  σε:

Μετόχους  της  εταιρείας -653.991,61 -484.083,07

Ζημίες ανά μετοχή 2.22 -0,9343 -0,6915

Σταθμισμένος μέσος όρος Αριθμός Μετοχών 700.000 700.000

-432.667,47 -217.880,25

-325.165,49 -125.456,65

-657.495,47 -484.083,07

-653.991,61 -484.083,07Ζημίες μετά  από  Φόρους

Σύνοψη Αποτελεσμάτων Περιόδου

Αποτελέσματα Προ  Φόρων  Χρηματοοικονομικών  και  

επενδυτικών  Αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα Προ  Φόρων  Χρηματοοικονομικών  και  

επενδυτικών  Αποτελεσμάτων  &  Αποσβέσεις

Ζημιίες Προ Φόρων
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΕΥΛΟΓΗΣ 

ΑΞΙΑΣ

ΛΟΙΠΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιουλίου 2011. 1.120.000,00 31.479,17 1.500.837,11 -2.616.967,38 35.348,90

Μεταβολή  ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 

01/07/2011 - 30/06/2012

Συνολικά έσοδα χρήσης 01/07/2011-30/06/2012 μετά 

από φόρους -484.083,07 -484.083,07

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου  

2012 1.120.000,00 31.479,17 1.500.837,11 -3.101.050,45 -448.734,17

Μεταβολή  ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 

01/07/2012 - 30/06/2013

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 

αποθεματικών 1.253.000,00 -31.479,17 -1.221.520,83 0,00

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με συμψηφισμό 

συσωρευμέων ζημιών -1.673.000,00 1.673.000,00 0,00

Διαφορά αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων 144.005,60 144.005,60

Συνολικά έσοδα χρήσης 01/07/2012-30/06/2013 μετά 

από φόρους -653.991,61 -653.991,61

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ  

2013 700.000,00 144.005,60 279.316,28 -2.082.042,06 -958.720,18  
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Ταμειακές Ροές 

Λειτουργικών Δραστηριοτήτων

Ζημιές προ φόρων -657.495,47 -484.083,07

Πλέον / Μείον Προσαρμογές (αναμορφώσεις) του 

Κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές :

Αποσβέσεις 107.501,98 92.423,60

Προβλέψεις 8.225,98 0,00

Αποτελέσματα ( έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) -109,09 -230,77

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 224.937,09 266.433,59

Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:

Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται με τις λειτ/κές δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 379.948,53 -265.261,73

(Μείωση) / αύξηση απαιτήσεων 88.189,28 487.544,54

(Μείωση) / αύξηση υποχρ/ων ( πλην τραπεζών) 30.004,67 232.208,28

Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα -224.937,09 -266.433,59

Καταβεβλημένοι φόροι -47.401,24 -37.448,62

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) -91.135,36 25.152,23

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -42.445,87 -22.103,92

Τόκοι εισπραχθέντες 109,09 230,77

Σύνολο εισροών /εκροών από Επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) -42.336,78 -21.873,15

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Εξόφληση Δανείων -5.693,06 -365.259,46

Σύνολο εισροών / εκροών από Χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) -5.693,06 -365.259,46

Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ) -139.165,20 -361.980,38

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 182.930,61 544.910,99

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 43.765,41 182.930,61  
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Γενικές πληροφορίες 
 

Πληροφορίες για την Εταιρεία 

Η εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε ιδρύθηκε τον Οκτώβριου του 
1994 (ΦΕΚ / 6196/8-11-1994) και η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Γάζωρο Σερρών. 

Η Διοίκηση και οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στεγάζονται σε ιδιόκτητο εργοστάσιο. 
 

Αντικείμενο Δραστηριοτήτων 
Σκοπός της εταιρείας είναι η επιδίωξη κέρδους. 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού της έχει ως αντικείμενο στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή: 

 Παραγωγή και εμπορία βάμβακος και των υποπροϊόντων αυτού 

 Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες όποιας νομικής μορφής ή επιχειρήσεις όμοιων και παρεμφερών 

σκοπών. 
 

 
 

1.  Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 

τροποποιείται με την αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων στην εύλογη αξία, την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 
ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.  

Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις ερμηνείες τους, τα οποία έχουν εφαρμογή στις εργασίες της. Οι σχετικές 
λογιστικές αρχές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες 

τις παρουσιαζόμενες περιόδους. Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν 
εφαρμογή στην Εταιρεία και είναι σε ισχύ την 30η Ιουνίου 2013 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα. 

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 της εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό 
κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις 

οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 1.2. 
Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) μία σειρά από 

καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σε συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία 
εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συμβουλίου Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων IASB, αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005».  
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011-2012 και έχουν 

εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. 
 

1.1. Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση προτύπων. 
 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική 

για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιουλίου 2012. Παρακάτω παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν 
εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιούλιου 2012 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι 

μεν υποχρεωτικά από το 2012 και το 2013, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της Εταιρείας, καθώς 
και πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν 

ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 
 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/07/2011). 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 παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 
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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 αναμένεται να οδηγήσει 

σε αλλαγές στις δομές συμβατικών ομίλων και οι επιπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι 

σημαντικές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ 
η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 

Δεκέμβριο του 2012. 
 

Τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Υπερπληθωριστικές Οικονομίες. 

Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. μετά από μια περίοδο παύσης, 
οφειλόμενη στο ότι το νόμισμα λειτουργίας της Οικονομικής Οντότητας αποτελούσε νόμισμα μιας 

υπερπληθωριστικής Οικονομίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2012). 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. Η 
παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

 

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". Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση 
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

 
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. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 
 

Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»  
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. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 
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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. Το Δ.Λ.Π. 27 θα αντιμετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι 

απαιτήσεις για τις οποίες παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η 

παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 
 

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. Η τροποποίηση 
εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή 

της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 
 

Δ.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» Με την τροποποίηση του προτύπου εξαλείφεται η 

επιλογή της αναφορικά με την αναγνώριση των κερδών και ζημιών, με την μέθοδο «corridor». Επίσης 
μεταβολές από επανεκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που απορρέουν από 

προγράμματα καθορισμένων παροχών, θα παρουσιάζεται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. 
Επιπλέον θα παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα προγράμματα καθορισμένων σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους κινδύνους στους οποίους οι φορείς είναι 
εκτεθειμένοι μέσω της συμμετοχής στα εν λόγω σχέδια. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση 

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012. 
 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013).  

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή 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 παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 

2012. 
 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Χρηματοοικονομικών 
Υποχρεώσεων»  

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).Οι 

τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2014 και απαιτείται να 

εφαρμοστεί αναδρομικά. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 
2012. 

 
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 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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1.2. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις. 

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η διοίκηση της Εταιρείας 
προβαίνει στον σχηματισμό κρίσεων, σε λογιστικές εκτιμήσεις και υποθέσεις οι οποίες επηρεάζουν τα 

δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Τα 

πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. 
Ως σημαντική λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η οποία είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής 

κατάστασης της Εταιρίας και τα αποτελέσματά της, απαιτεί δε τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες 

κρίσεις της διοίκησης σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Οι εκτιμήσεις και οι 
κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται 
λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων 

των διαθέσιμων πληροφοριών. Μεταβολές στις κρίσεις είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μία αύξηση ή μία 

μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρίας στο μέλλον. 
 

Οι κυριότερες λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και υποθέσεις, οι οποίες σχηματίζονται από τη διοίκηση και 
έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, 

σχετίζονται με:  
 

Φόροι εισοδήματος 
Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται για τον καθορισμό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος. Υπάρχουν 
πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά 

τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 
αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενοι σε εκτιμήσεις της κατά πόσο θα οφείλονται 

επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα 

ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση στο φόρο εισοδήματος και στις 
προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο κατά την οποία τα ποσά αυτά έχουν καθορισθεί. 

 
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις επί Φορολογικών Ζημιών 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες στον 

βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις 
φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί 

να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης της Εταιρίας, οι οποίες 
βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές 

που θα ακολουθηθούν. 
 

Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών 
Η σημερινή αξία των υποχρεώσεων για προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό καθορίζεται 
με βάση αναλογιστική εκτίμηση χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες παραδοχές. Οι κυριότερες παραδοχές που 

χρησιμοποιούνται για καθορισμό του καθαρού κόστους για ωφελήματα αφυπηρέτησης αναφέρονται στη 
Σημείωση 2.10. Με βάση τη λογιστική αρχή της Εταιρίας, οποιεσδήποτε αλλαγές στις παραδοχές 

επηρεάζουν το ύψος του μη αναγνωρισμένου αναλογιστικού κέρδους ή ζημιάς. 

 
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 
Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Μόλις γίνει 
γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε κίνδυνο μεγαλύτερο του συνήθους πιστωτικού 

κινδύνου (π.χ. χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη της απαίτησης 
ή το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασμός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι 

η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.  

 
Απομείωση ενσώματων παγίων 
Τα ενσώματα πάγια ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες 
υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 
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Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 
Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 30η 

Ιουνίου 2013, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη 

χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. 
 

1.3. Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόμισμα 
A) Νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας αποτιμώνται με τη χρήση του νομίσματος 
του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας. 

 
Β) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα – Αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών 
που υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι 

οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά τη 

διάρκεια της χρήσεως και κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης με τις υπάρχουσες 
ισοτιμίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

 
 

1.4. Αναγνώριση εσόδων και δαπανών 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 

οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. 

Το έσοδο επιμετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο 
προστιθέμενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους . 

Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
που σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί. 

 Πώληση αγαθών 

Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας 
των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως με την αποστολή των αγαθών. 

 Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Έσοδα από τόκους 
Αφορά στο σύνολό τους έσοδα από την επένδυση των χρηματικών διαθεσίμων. 

 Έσοδα από μερίσματα 
Τα έσοδα από τα μερίσματα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από τους 

μετόχους. 
 

Τα λειτουργικά έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κατά τη χρήση της 

υπηρεσίας ή την ημερομηνία δημιουργίας του. Δαπάνες για εγγυήσεις αναγνωρίζονται και χρεώνονται σε 
βάρος της σχετικής πρόβλεψης όταν το αντίστοιχο έσοδο αναγνωριστεί. 

Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται στα έξοδα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται. 
 

 

1.5. Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια 
 

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. 

Τα κόστη της καθημερινής συντήρησης των ενσώματων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 
Η Εταιρεία είχε υιοθετήσει την λογιστική πολιτική του κόστους κτήσης προκειμένου να παρακολουθεί τα 

ενσώματα πάγιά της. Για τις οικονομικές καταστάσεις τις 30/06/2010 καθώς και για τις επόμενες 
εφαρμόσθηκε η μέθοδο της εύλογης αξίας για τα κτίρια και για τα οικόπεδα. 

Τα κτίρια επιμετρούνται στην εύλογη αξία μειωμένη με τις σωρευμένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε 

σωρευμένες ζημίες απομείωσης.  
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Εδαφικές εκτάσεις κατεχόμενες για την παραγωγή ή τη διοίκηση εμφανίζονται με την αναπροσαρμοσμένη 
αξία τους. Καθώς δεν μπορεί να προσδιοριστεί περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, οι σχετικές λογιστικές αξίες δεν 

υπόκεινται σε απόσβεση. 

Η εύλογη αξία προσδιορίζεται με εκτιμήσεις επαγγελματιών εκτιμητών. 
Οποιοδήποτε πλεόνασμα αναπροσαρμογής το οποίο προκύπτει από εκτιμήσεις εδαφικών εκτάσεων 

πιστώνεται στο κονδύλι “αποθεματικό αναπροσαρμογής” στα ίδια κεφάλαια, εκτός κι αν η λογιστική αξία 
του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου έχει υποστεί μια υποτίμηση ή μια ζημιά απομείωσης. Στο βαθμό 

που μία υποτίμηση έχει αναγνωριστεί προηγουμένως στα αποτελέσματα, ένα πλεόνασμα αναπροσαρμογής 
καταχωρείται στα αποτελέσματα με το υπόλοιπο τμήμα του πλεονάσματος να χρεώνεται στα ίδια κεφάλαια. 

Η υποτίμηση των εδαφικών εκτάσεων που προέρχεται από εκτιμήσεις ή από έλεγχο για απομείωση 

αναγνωρίζεται, με την μείωση να χρεώνεται σε βάρος οποιουδήποτε πλεονάσματος αναπροσαρμογής των 
ιδίων κεφαλαίων σχετιζόμενου με αυτό το περιουσιακό στοιχείο και οποιαδήποτε εναπομένουσα μείωση 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 
Καθώς το περιουσιακό στοιχείο χρησιμοποιείται από την οικονομική οντότητα, το πλεόνασμα 

αναπροσαρμογής μεταφέρεται ετησίως στο υπόλοιπο κερδών εις νέον με ένα ποσό το οποίο ισούται με τη 

διαφορά ανάμεσα η διαφορά μεταξύ της απόσβεσης που βασίζεται στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία 
και της απόσβεσης που βασίζεται στην αρχική τιμή του περιουσιακού στοιχείου. 

Το κέρδος ή η ζημιά από τη διάθεση των εδαφικών εκτάσεων θα προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του 
καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του στοιχείου και αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα. Κάθε εναπομένον πλεόνασμα αναπροσαρμογής στα ίδια κεφάλαια από τη διάθεση των 
εδαφικών εκτάσεων μεταφέρεται στο υπόλοιπο κερδών εις νέον. 

 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων, εκτός των οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται, 
υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Κτίρια και τεχνικά έργα 13-20 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 06-08 έτη 

Μεταφορικά μέσα 03-05 έτη 

Μηχανογραφικός εξοπλισμός 01-03 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός 01-05 έτη 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων 

ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως 
έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  

 

 
1.6. Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού 

σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας περιλαμβάνουν μόνο δάνεια και απαιτήσεις. 

 

1.6.1. Δάνεια και Απαιτήσεις. 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σταθερές 

και προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά. 
Δημιουργούνται όταν η εταιρεία παρέχει χρήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς 

πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος 

βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην 
αξία των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις 

διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά την διενέργεια της απόσβεσης.  
Για ορισμένες απαιτήσεις πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν απομείωση τους ανά μεμονωμένη απαίτηση 

(για παράδειγμα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της απαίτησης έχει 
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χαρακτηρισθεί εκπρόθεσμη κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου 
αντικειμενικά στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη για απομείωση τους. Οι λοιπές απαιτήσεις ομαδοποιούνται 

και ελέγχονται για τυχόν απομείωση τους στο σύνολο τους.  

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που 
λήγουν μετά την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  
 

1.7. Αποθέματα  
Τα αποθέματα περιλαμβάνουν εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες, και υλικά συσκευασίας.  

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. 
Το χρηματοοικονομικό κόστος δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Το κόστος προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους.  

 
1.8. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες εγγράφονται στην ονομαστική τους αξία μειωμένες με τις 
όποιες προβλέψεις επισφαλούς είσπραξης των απαιτήσεων. Προβλέψεις για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα 

ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το περιουσιακό 
στοιχείο έχει απαξιωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής 

αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση. Σημαντικό μέρος των 
εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες εκχωρείται σε εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων 

(factoring) χωρίς δικαίωμα αναγωγής κατά της Εταιρείας. 
 

1.9. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο της εταιρείας καθώς 
επίσης και τραπεζικές καταθέσεις όψεως ή προθεσμίας . 

 
1.10. Ίδια Κεφάλαια 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί.  

Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά 
την αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση των 

μετοχών καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος προκύψει αφαιρούνται από την 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ανώνυμες, ενώ η Εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές. 
 

 

1.11. Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους 
 

Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε 

χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό 

καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό 
των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της 

(προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών 
πληρωμών ή σε επιστροφή. 

 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων 
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 
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Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική ή τεκμαρτή) 

περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται τις 
εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος 

προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόμενος). Η πληρωτέα εισφορά από 
την επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως μία υποχρέωση μετά και την 

αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και ως ένα έξοδο στα αποτελέσματα. 

 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία 

των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος (εάν υπάρχουν) και τις μεταβολές που προκύπτουν από 
οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης 

παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης 

πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες είναι στοιχεία της 
υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα 

αποτελέσματα.  

 

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 
Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 

ημερομηνία συνταξιοδότησης. Η εταιρία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει 

την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν 
υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) 

αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από 
ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις 

των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων. Στην περίπτωση μίας προσφοράς 

που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίμηση των παροχών λήξης της εργασιακής 
σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Στην 

περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα 
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη 

υποχρέωση. 

 
 

1.12. Λογιστική Φόρου Εισοδήματος 
 

1.12.1. Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος 

Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις 
φορολογικές αρχές σχετιζόμενες με την τρέχουσα ή προηγούμενες περιόδους αναφοράς που δεν έχουν 

καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.  
Υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που 

εφαρμόζονται στην δημοσιονομική χρήση την οποία αφορούν, βάσει των φορολογητέων κερδών για την 

χρήση. Όλες οι μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 
φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα.  

 
1.12.2. Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος 

Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις 
προσωρινές διαφορές. Αυτή περιλαμβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες φορολογικές βάσεις. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα 
αντισταθμιστούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 
διαφορές.  

Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία για τις προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με συμμετοχές 

σε κοινοπραξίες εάν η αναστροφή αυτών των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία 
ενώ αναμένεται ότι η προσωρινή διαφορά δεν θα αναστραφεί το μέλλον.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή 

η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς 
θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 

Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 

φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια (όπως στην αναπροσαρμογή οικοπέδων) χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια.  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία προηγουμένως μη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά 

την έκταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της 
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά 
την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να 

επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης.  

 

1.13. Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τραπεζικά δάνεια και λογαριασμούς υπεραναλήψεως 

(overdraft), εμπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 
όταν η εταιρεία συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται 

όταν ο Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει. 

Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών της εταιρείας. Οι τόκοι 
αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηματοοικονομικών Εξόδων” στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων. 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και ακολούθως αποτιμώνται 

στο αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού. 

Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται 
καθώς και μέσω της διενέργειας αποσβέσεων.  

 
1.14. Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις. 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσες νομικές ή τεκμηριωμένες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση 

του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 

επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 

υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι 

ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 
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2. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

2.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις. 
 

Η Εταιρεία είχε υιοθετήσει την λογιστική πολιτική του κόστους κτήσης προκειμένου να αποτιμά τις ενσώματες 
ακινητοποιήσεις της. Την 30/06/2009 υιοθέτησε τη πολιτική της εύλογης αξίας για την αποτίμηση των 

οικοπέδων και κτιρίων της. Το πλεόνασμα αναπροσαρμογής το οποίο προκύπτει από τις εκτιμήσεις των 

ακινήτων μεταφέρθηκε στο κονδύλι “αποθεματικό αναπροσαρμογής” των Ιδίων Κεφαλαίων.  
 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ  

& ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ

 Μικτή λογιστική αξία 1.534.912,08 546.450,78 20.625,27 64.278,36 2.166.266,49

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση 1.068.154,79 513.500,55 20.624,73 0,00 1.602.280,07

Λογιστική αξία την 30 Iουνίου 2011 466.757,29 32.950,23 0,54 64.278,36 563.986,42

 Μικτή λογιστική αξία 1.534.912,08 567.550,30 21.629,67 64.278,36 2.188.370,41

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση 1.147.753,54 525.689,15 21.260,98 0,00 1.694.703,67

Λογιστική αξία την 30 Iουνίου 2012 387.158,54 41.861,15 368,69 64.278,36 493.666,74

 Μικτή λογιστική αξία 2.071.016,48 570.111,59 23.329,26 0,00 2.664.457,33

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση 1.530.701,03 538.009,05 23.131,02 0,00 2.091.841,10

Λογιστική αξία την 30 Iουνίου 2013 540.315,45 32.102,54 198,24 0,00 572.616,23

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ  

& ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ

Ακινητοποίησεις 

υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ

Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2011 466.757,29 32.950,23 0,54 64.278,36 563.986,42

Προσθήκες - βελτιώσεις 0,00 21.099,52 1.004,40 0,00 22.103,92

Πωλήσεις- μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις -79.598,75 -12.188,60 -636,25 0,00 -92.423,60

Αποσβέσεις αναπροσαρμογής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις σωρευμένων αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2012 387.158,54 41.861,15 368,69 64.278,36 493.666,74

Προσθήκες - βελτιώσεις 102.463,35 2.561,29 1.699,59 0,00 106.724,23

Αναπροσαρμογή Αξίας 433.641,05 0,00 0,00 0,00 433.641,05

Πωλήσεις- μειώσεις 0,00 0,00 0,00 -64.278,36 -64.278,36

Αποσβέσεις -93.312,04 -12.319,90 -1.870,04 0,00 -107.501,98

Αποσβέσεις αναπροσαρμογής -289.635,45 0,00 0,00 0,00 -289.635,45

Μειώσεις σωρευμένων αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου 2013 540.315,45 32.102,56 198,24 0,00 572.616,23  
 

 
Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε την 31/12/2012 από ανεξάρτητο εκτιμητή με την Μέθοδο 

του Κόστους Αντικατάστασης. Από την επιμέτρηση των Οικοπέδων και Κτιρίων της εταιρίας στην εύλογη 

αξία. Προέκυψε πλεόνασμα αναπροσαρμογής ύψους €68.000,00 στα οικόπεδα και €76.005,60 στα κτίρια 
και το οποίο αύξησε απευθείας τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας κατά €144.005,60. 

 

Ανάλυση των διενεργηθέντων αποσβέσεων για τις δυο χρήσεις ακολουθεί: 

 
 

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Αποσβέσεις κτιρίων 93.312,04 79.598,75

Αποσβέσεις μηχανημάτων 0,00 0,00

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 12.319,90 12.188,60

Αποσβέσεις επίπλων & λοιπ. εξοπλισμού 1.870,04 636,25

Αποσβέσεις αυλων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 107.501,98 92.423,60

Κατανέμονται σε :

Κόστος Πωλήσεων 86.586,13 91.286,64

Έξοδα Διάθεσης 570,41 564,33

Έξοδα Διοίκησης 20.345,44 572,63

107.501,98 92.423,60  
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2.2. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά €3.503,86 στη κλειόμενη χρήση λόγω αλλαγής 

του συντελεστή υπολογισμού των προσωρινών λογιστικών διαφορών  από 20% σε 26% και λόγω της 
αύξησης της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού βάσει αναλογιστικής μελέτης. 

 
 

1/7/2012- 

30/06/2013

1/7/2011 - 

30/06/2012

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Αναβαλλόμενες Φορολογικές απαιήσεις 10.461,35 6.957,49

ΣΥΝΟΛΟ 10.461,35 6.957,49  
 
 

 
 

 

 
 

2.3. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις για τις χρήσεις 2012/2013 και 2011/2012 αναλύονται παρακάτω: 

 
 

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Πελάτες - Απαιτήσεις εισπρακτέες άνω των 12 μηνών 250.245,36 250.245,36

Δοσμένες Εγγυήσεις 7.500,00 7.500,00

Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 257.745,36 257.745,36  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

2.4. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Εμπορεύματα 444.626,80 444.626,00

Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή υποπροϊόντα και υπολείμματα 5.533,22 380.198,38

Πρώτες & βοηθητικές ύλες αναλώσιμα υλικά αντ/κά & είδη συσ/σίας 9.053,41 14.336,78

ΣΥΝΟΛΟ 459.213,43 839.161,16  
 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων τέλους της εταιρείας αφορά εμπορεύματα και συγκεκριμένα υβρίδια 
σπόρων βαμβακιού ενώ στην κλειόμενη χρήση υπήρχε και μια μικρή ποσότητα εκκοκκισμένου βάμβακος. 
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2.5.  Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

 
01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Πελάτες 569.657,56 650.096,30

Πελάτες  επισφαλείς 0,00 0,00

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων -23.474,38 -23.474,38
Γραμμάτια Εισπρακτέα 43.367,66 40.000,00

589.550,84 666.621,92
Επιταγές  Εισπρακτέες 0,00 0,00
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 589.550,84 666.621,92

Οι εύλογες αξίες  των παραπάνω 

απαιτήσεων είναι :

Πελάτες & επισφαλείς πελάτες 546.183,18 626.621,92

Επιταγές Εισπρακτέες 0,00 0,00
Γραμμάτια Εισπρακτέα 43.367,66 40.000,00

ΣΥΝΟΛΟ: 589.550,84 666.621,92  
 

 
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών 

των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η 

λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
 

 
 

 

2.6. Λοιπές απαιτήσεις 
 

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Χρεώστες Διάφοροι 186.926,25 199.487,12

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 116.948,68 116.948,68

Λοιπές Απαιτήσεις 419.043,46 370.839,74

Απαιτήσεις από Κοινοπραξία 385.680,00 385.680,00

Καθαρές  Απαιτήσεις Χρεωστών 1.108.598,39 1.072.955,54

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 0,00 0,00

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.108.598,39 1.072.955,54

Οι εύλογες αξίες  των απαιτήσεων είναι οι 

παρακάτω :

Χρεώστες Διάφοροι 186.926,25 199.487,12

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 116.948,68 116.948,68

Λοιπές Απαιτήσεις 419.043,46 370.839,74

Απαιτήσεις από Κοινοπραξία 385.680,00 385.680,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.108.598,39 1.072.955,54  
 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών 
των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η 

λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
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2.7. Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 

Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του Ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 
 

 

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Έξοδα  επομένων χρήσεων 13.774,28 60.535,33

ΣΥΝΟΛΟ : 13.774,28 60.535,33  
 

 
 

 
 

2.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Διαθέσιμα  στο ταμείο 565,18 5.622,52

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 0,00 0,00

Τραπεζικές καταθέσεις προθεσμίας 43.200,23 177.308,09

ΣΥΝΟΛΟ : 43.765,41 182.930,61  
 

 

 
 

Η εταιρεία προβαίνει σε καταθέσεις είτε σε εγχώριο είτε σε ξένο νόμισμα. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολογία 
15%. 
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2.9. Ίδια κεφάλαια 

 

i) Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Αριθμός Κοινών 

Ανώνυμων Μετοχών

Αξία ανά 

Μετοχή

Αξία Μετοχικού 

Κεφαλαίου

Υπόλοιπα 1/7/2012 700.000 1,60 1.120.000,00

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 1,79 1.253.000,00

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου. 0 -2,39 -1.673.000,00

Υπόλοιπα 30/06/2013 700.000 1,00 700.000,00

Πίνακας Μεταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

 
 
Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 29/12/2012 αποφασίστηκε: 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €1.253.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 

και αύξηση της ονομαστικής αξίας κατά 1,79 ευρώ εκάστης. Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιήθηκαν είναι: 

α) Από Τακτικό αποθεματικό €221.000,00. β) Από διαφορά αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων €31.479,17 και γ) Από αφορολόγητα αποθεματικά Ν1892/90 €1.000.520,83. 

Την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €1.673.000,00 με συμψηφισμό 

συσσωρευμένων ζημιών αυτής με σκοπό την εξυγίανση της, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των 

700.000 μετοχών της εταιρείας κατά 2,39 ευρώ ανά μετοχή. 

 
ii) Λοιπά Αποθεματικά  

Το κονδύλι των λοιπών αποθεματικών αναλύεται παρακάτω.  
 

 
Τακτικό 

Αποθεματικό

Αποθεματικά 

Εύλογης Αξίας

Αφορολόγητα 

Αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπα 30/06/2011 500.000,00 31.479,17 1.000.837,11 1.532.316,28

Μεταβολή μέσα στη χρήση 2011/2012 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα 30/06/2012 500.000,00 31.479,17 1.000.837,11 1.532.316,28

Μεταβολή μέσα στη χρήση 2012/2013 -221.000,00 112.526,43 -1.000.520,83 -1.108.994,40

Υπόλοιπα 30/06/2013 279.000,00 144.005,60 316,28 423.321,88  
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2.10. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού  

Στην κλειόμενη χρήση δεν προέκυψε κάποια μεταβολή στις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω της 

μείωσης των αποδοχών που έχουν επέλθει, της γενικότερης οικονομικής κατάστασης αλλά και της 
ιδιαιτερότητας της εταιρεία (εποχιακό προσωπικό) .  

 

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία
40.235,94 30.249,96

Σύνολο 40.235,94 30.249,96  
 

 

2.11. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
Η ανάλυση των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως εξής : 

 

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Προβλέψεις  για ενδεχόμενες φορολογικές  

υποχρεώσεις 52.568,00 52.568,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 56.715,67 58.475,67

ΣΥΝΟΛΟ: 109.283,67 111.043,67  
 

 

 
Η εταιρία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματίσει την ανωτέρω πρόβλεψη. 

 
 

2.12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως 
εξής: 

 

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Προμηθευτές 187.527,22 254.206,57

Επιταγές  Πληρωτέες 51.812,11 36.012,11

ΣΥΝΟΛΟ 239.339,33 290.218,68  
 

Οι ανωτέρω εμπορικές υποχρεώσεις θεωρούνται ως βραχυπρόθεσμες. Η διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές 
αξίες που παρουσιάζονται αποτελούν μία λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών. 

 
 

 

 
2.13. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις καθώς και τα ποσά των καταβληθέντων φόρων αναλύονται ως 
εξής: 
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Υποχρεώσεις από φόρους

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 3.918,83 2.407,75

Φόρος αμοιβών τρίτων 490,00 910,80

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 11.663,51 11.663,51

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 372,07 308,29

Χαρτόσημο - ΟΓΑ 279,00 221,40

ΣΥΝΟΛΟ: 16.723,41 15.511,75  
 
 

 
 

2.14. Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 
Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής : 

 

 

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 3.558.680,63 2.523.940,09

Τραπεζικος δανεισμός 0,00 1.034.740,54

Εξόφλήσεις δανείων -5.693,06 0,00

3.552.987,57 3.558.680,63Τράπεζες λ/σμός βραχ.υποχρεώσεων  
 

 
 

 
 

2.15. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

 

 
 

 

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Μεταβατικοί  λογαριασμοί παθητικού 17.446,51 3.250,51

Ασφαλιστικοί  οργανισμοί 11.885,62 7.896,36

Πιστωτές διάφοροι 26.543,42 12.457,56

ΣΥΝΟΛΟ: 55.875,55 23.604,43  
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2.16. Πωλήσεις  
 

Η ανάλυση των Πωλήσεων της για τις υπό αναφορά χρήσεις κατ’ είδος και κατά γεωγραφική περιοχή 

αναλύεται παρακάτω: 
 

1/7/2012- 

30/06/2013

1/7/2011- 

30/06/2012

Πωλήσεις Εμπορευμάτων -675,00 27.665,00

Πωλήσεις Προϊόντων 3.775.399,46 4.477.519,00

Πωλήσεις Λοιπών  Αποθεμάτων 796.682,35 912.365,04

Πωλήσεις Υπηρεσιών 1.299,55 1.903,59

Σύνολο: 4.572.706,36 5.419.452,63

Ανάλυση Πωλήσεων  κατ' Είδος

 

 

 

01/07/2012-  

30/06/2013

01/07/2011-  

30/06/2012

Ελλάδα 828.119,87 1.616.113,43

Ευρωζώνη 0,00 0,00

Άλλες  χώρες 3.744.586,49 3.803.339,20

Σύνολο: 4.572.706,36 5.419.452,63

Ανάλυση Πωλήσεων ανά Γεωγραφική Περιοχή

 

 

 

 

2.17. Κόστος πωληθέντων 
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
 

 

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Έξοδα ανα κατηγορία 

κόστους πωληθέντων

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 239.893,97 219.822,64

Κόστος αποθεμάτων 

αναγνωρισμένο ως έξοδο 3.957.036,28 4.626.350,80

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 109.805,47 193.704,95

Παροχές τρίτων 152.702,41 130.667,38

Αποσβέσεις παγίων 86.586,13 91.286,64

Έκτακτα και ανόργανα  έξοδα 24.866,67 2.367,66

ΣΥΝΟΛΟ: 4.570.890,93 5.264.200,07  
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2.18. Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής : 

 

 

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Άλλα λειτουργικά έσοδα

Έσοδα από Επιδοτήσεις- ενοικια 1.920,00 300,00

Λοιπά 25.422,82 4.733,47

Σύνολο 27.342,82 5.033,47  
 

 
 

 
2.19. Έξοδα Διάθεσης 
Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: 

 
 

 

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Έξοδα Διάθεσης

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 19.377,44 21.522,77

Παροχές τρίτων 16.919,70 2.156,43

Λοιπά διάφορα έξοδα 111.009,33 121.284,30

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 570,41 564,33

Σύνολο: 147.876,88 145.527,83  
 

 

 

2.20. Έξοδα Διοίκησης 
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 

 
 

 

Έξοδα Διοίκησης

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 130.526,91 113.015,05

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 31.890,61 37.710,20

Λοιπές παροχές τρίτων 47.923,46 38.460,79

Φόροι και τέλη 55.286,47 23.666,20

Λοιπά διάφορα έξοδα 17.989,97 19.213,58

Αποσβέσεις 20.345,44 0,00

Προβλέψεις  εςκμετάλλ. 9.985,98 572,63

Σύνολο: 313.948,84 232.638,45  
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2.21. Χρηματοοικονομικά Έξοδα – Έσοδα 

 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα και έσοδα της εταιρείας για τις χρήσεις 2010/2011 και 2009/2010 προέρχονται 
από: 

 
 

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

- Τόκοι Χρεωστικοί 224.937,09 266.433,59

Σύνολο: 224.937,09 266.433,59

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

 -Πιστωτικοί Τόκοι 109,09 230,77

Σύνολο: 109,09 230,77  
 
 

 

 
 

2.22. Ζημίες ανά μετοχή 
 

Οι ζημίες ανά μετοχή για την χρήση αναλύονται παρακάτω. Επισημαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε ο 

σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού των μετοχών ο οποίος δεν διαφέρει από το σύνολο των μετοχών 
της εταιρείας. 

 
 

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Ζημίες/ Κέρδη  που αναλογούν στους μετόχους -653.991,61 -484.083,07

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού των μετοχών 700.000 700.000

Ζημίες ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) -0,9343 -0,6915  
 

 

 
3. Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί 
φορολογικά για τις χρήσεις από 2005/2006 έως και 2010/2011. Για την κλειόμενη χρήση 2012/2013 η 

εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ.5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 

χρήσεως 2012/2013. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις. 
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4. Παροχές προς βασικά διοικητικά μέλη 

Οι παροχές προς τη Διοίκηση της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

1/7/2012- 

30/6/2013

1/7/2011 - 

30/6/2012

Βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζομένους

- Μισθοί 49.517,43 33.506,22

- Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 13.713,79 9.428,73

- Αμοιβές μελών Δ.Σ. 9.404,40 18.808,80

Σύνολο 72.635,62 61.743,75  
 
 

 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από ή προς τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας. Τέλος, δεν 
έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας (και τις οικογένειές 

τους). 
 

 

5. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Για την κλειόμενη χρήση δεν είχαμε αγορές ή πωλήσεις με τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου Μουζάκη. Στις 

30/06/2013 η Εταιρεία είχε υποχρέωση €126.780,29 προς την μητρική εταιρεία ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε. Τα αντίστοιχα ποσά για την προηγούμενη χρήση 2011/2012 ήταν έσοδα €675.409,80 από την 

μητρική εταιρεία πωλήσεις που πραγματοποίησε η Εταιρεία προς αυτήν κατά τη διάρκεια της χρήσης και 
Απαίτηση από την μητρική εταιρεία ύψους €227.882,68 κατά την 30/06/2012. 

 

 

6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 

Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας τόσο για την χρήση 2012/2013 όσο και για την χρήση 
2011/2012 ήταν 11 άτομα 

 
 

 

7. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 
 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς 
(διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος 

και κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της 

αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας που προκύπτει από την αδυναμία 
πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των 

πωλήσεων. 
 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Διοίκηση του Εταιρείας. Η διαδικασία που 
ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του ομίλου, 

 σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την 

μείωση των κινδύνων και 

 εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων. 
 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικούς 
χρεώστες και πιστωτές και κεφάλαια κίνησης από τράπεζες βραχυπρόθεσμης διάρκειας. 
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7.1. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Η εταιρία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο από τις εξαγωγές που τιμολογούνται σε Δολάριο Αμερικής, 
καθώς επίσης και από τις τραπεζικές καταθέσεις. Ο εν λόγω συναλλαγματικός κίνδυνος δημιουργείται από 

τη προοπτική μελλοντικών συναλλαγών, καθώς και από τη διαφορά των αντίστοιχων ισοτιμιών μεταξύ της 
ημερομηνίας που πραγματοποιείται η συναλλαγή (εξαγωγή ή εισαγωγή) και της ημερομηνίας που 

ολοκληρώνεται η συναλλαγή (είσπραξη απαίτησης ή πληρωμή υποχρέωσης).  
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, 

μετατρεπόμενες σε Ευρώ με την ισοτιμία κλεισίματος αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε €

Ονομαστικά ποσά US$ Λοιπά US$ Λοιπά

Βραχυπρόθεσμη έκθεση

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 153.708,33 0,00 273.206,24 0,00

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις -11.022,30 0,00 -180,00 0,00

Σύνολο 142.686,03 0,00 273.026,24 0,00

Μακροπρόθεσμη Έκθεση

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

 
 
 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων 
κεφαλαίων σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις και τη συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου.  
Υποθέτουμε ότι πραγματοποιείται μία αλλαγή την 30η Ιουνίου 2013 στη συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ / 

Δολαρίου της τάξεως του 3% (30.06.2012: 2%). Το ποσοστό αυτό βασίσθηκε στη μέση μεταβλητότητα 
στην αγορά συναλλαγματικών ισοτιμιών για διάστημα 12 μηνών. Σε περίπτωση των παραπάνω μεταβολών 

θα έχουμε την εξής επίπτωση: 

 
 

Ποσά σε €
01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

01/07/2011-

30/06/2012

+3% -3% +2% -2%

Αποτέλεσμα χρήσης -4.694,92 5.025,65 -5.065,75 5.260,97

Καθαρή Θέση -4.694,92 5.025,65 -5.065,75 5.260,97  
 

 
 
Η έκθεση της εταιρίας στο συναλλαγματικό κίνδυνο ποικίλλει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τον 
όγκο των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. Εν τούτοις η ανωτέρω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της 

έκθεσης στο συναλλαγματικό κίνδυνο. 

 
 

7.2. Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων  
 

Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αύξησης των βραχυπροθέσμων και μακροπροθέσμων 

επιτοκίων. Δεδομένου ότι το σύνολο του δανεισμού της Εταιρίας είναι βραχυπρόθεσμος και κυμαινόμενου 
επιτοκίου, ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται από την Εταιρία σε μόνιμη βάση, σε σχέσεις με τις τάσεις που 

επικρατούν σχετικά με αυτά.  
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Για την χρήση 01.07.2012-30.06.2013 και την αντίστοιχη της 01.07.2011-30.06.2012 μια μεταβολή + ή – 
0,5% του επιτοκίου δανεισμού θα είχε τις εξής μεταβολές στα αποτελέσματα και Ίδια Κεφάλαια.  

 

Χρήση 

2012/13

Χρήση 

2012/13

Χρήση 

2011/12

Χρήση 

2011/12

+0,5% -0,5% +0,5% -0,5%

Αποτέλεσμα χρήσης -17.500,00 17.500,00 -17.500,00 17.500,00

Καθαρή Θέση -17.500,00 17.500,00 -17.500,00 17.500,00  
 
 

 

7.3.  Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Η έκθεση της Εταιρείας όσο αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 

 

Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών Στοιχέιων

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Πελάτεs  και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 589.550,84 666.621,92

Ταμειακά διαθέσιμα και  ισοδύναμα 43.765,41 182.930,61

Σύνολο 633.316,25 849.552,53  
 

Η εταιρία διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες και έχει αξιολογήσει πιστωτικά τους πελάτες της στο 
εσωτερικό. Ο πιστωτικός κίνδυνος που προέρχεται από την εξαγωγική δραστηριότητα, μειώνεται με τη 

λήψη προκαταβολών, ενέγγυων πιστώσεων και τη είσπραξη έναντι φορτωτικών.  
 

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. Στις περιπτώσεις αυτές, 

ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του με την Εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, σε πλαίσιο 

εγκεκριμένων πολιτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε 
μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία 

συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

 
 

 
7.4.  Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 
βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 

πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, 
σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. 

Η εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό διατηρώντας επαρκή ταμιακά διαθέσιμα και επαρκείς πιστωτικές 

γραμμές τόσο από τις τράπεζες όσο και από τους προμηθευτές, σε σχέση πάντα με τις λειτουργικές και 
επενδυτικές της χρηματοδοτικές ανάγκες. Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 30η 

Ιουνίου 2013 για την εταιρία αναλύεται ως εξής: 
 

Ποσά σε €

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτηαργότερο από 5 έτη

Τραπεζικός Δανεισμός 0,00 3.552.987,57 0,00 0,00

Εμπορικές Υποχρεώσεις 51.812,11 187.069,34 0,00 0,00

Λοιπές υποχρεώσεις 38.429,04 17.446,51 56.715,67 0,00

Σύνολο 90.241,15 3.757.503,42 56.715,67 0,00

30/06/2013

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
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Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 30η Ιουνίου 2012 είχε ως εξής : 

 

Ποσά σε €

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτηαργότερο από 5 έτη

Τραπεζικός Δανεισμός 0,00 3.558.680,63 0,00 0,00

Εμπορικές Υποχρεώσεις 36.012,11 254.206,57 0,00 0,00

Λοιπές υποχρεώσεις 20.353,92 3.250,51 58.475,67 0,00

Σύνολο 56.366,03 3.816.137,71 58.475,67 0,00

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

30/06/2012

 
 
 

 

7.5. Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά 
κατηγορία 

 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής: 

 

Ποσά σε €

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού

Δάνεια και απαιτήσεις 257.745,36 257.745,36

Σύνολο 257.745,36 257.745,36

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 589.550,84 666.621,92

Δάνεια και απαιτήσεις 722.918,39 687.275,54

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 43.765,41 182.930,61

Σύνολο 766.683,80 870.206,15

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δανεισμός 3.552.987,57 3.558.680,63

Σύνολο 3.552.987,57 3.558.680,63

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 239.339,33 290.218,68

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 55.875,55 23.604,43

Σύνολο 295.214,88 313.823,11  
 

8. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

 

Ο σκοπός της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς 
δραστηριότητας, για να παρέχει οφέλη στους μετόχους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η 

οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου. 
Για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την δομή του κεφαλαίου, η Εταιρεία δύναται να προσαρμόσει την 

απόδοση κεφαλαίου στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να πουλήσει στοιχεία ενεργητικού για να 

μειώσει τα χρέη. 
Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του δείκτη δάνεια προς ίδια κεφάλαια. Ο δείκτης αυτός 

υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα ίδια κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως 
το σύνολο του δανεισμού όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης μείον τα ταμιακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα. Τα ίδια κεφάλαια αποτελούνται από όλα τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων όπως 

εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Ο δείκτης αυτός για τις χρήσεις 2012/2013 και 
2011/2012 αναλύεται ως εξής: 
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30.6.2013 30.6.2012

Τραπεζικός Δανεισμός 3.552.987,57 3.558.680,63

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα -43.765,41 -182.930,61

Καθαρός δανεισμός 3.509.222,16 3.375.750,02

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -958.720,18 -448.734,17

Πλέον: Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης 0,00 0,00

Προσαρμοσμένα Ίδια Κεφάλαια -958.720,18 -448.734,17

Δείκτης δανείων προς ίδια κεφάλαια -3,66 -7,52  

 

9. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
 

Η Εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2013 προχώρησε σε εκμίσθωση των εγκαταστάσεων της και του συνόλου 

του εξοπλισμού της στην εταιρεία ΚΑΠΑ – ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε για ένα έτος. Πέρα τον ήδη 
αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα 

οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.  

 

Γάζωρο 18/10/ 2012 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

& ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

  

  

ΣΑΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΔΤ AK 093279 ΑΔΤ A E 377815 

 

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡ. ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ 

ΑΡ. ΑΔ. 0003435 -Α΄ΤΑΞΗΣ 



Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 01.07.2012 – 30.06.2013 

40 

 

10. Συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 1.7.2012 – 30.6.2013 
 

ΜΕΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΥΖ. ΑΘΑΝ. ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗ ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Ενσώματα πάγια στοιχεία 572.616,23 493.666,74

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 268.206,71 264.702,85 Κύκλος εργασιών 4.572.706,36 5.419.452,63

Αποθέματα 459.213,43 839.161,96 Κόστος πωλήσεων -4.570.890,93 -5.264.200,07

Απαιτήσεις από πελάτες 589.550,84 666.621,92 Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) 1.815,43 155.252,56

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσικά στοιχεία 1.122.372,67 1.133.490,87 Λοιπά έσοδα - εκμετάλευσης 27.342,82 5.033,47

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 43.765,41 182.930,61 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -313.948,84 -232.638,45

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.055.725,29 3.580.574,95 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -147.876,88 -145.527,83

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -434.482,90 -373.132,81

Μετοχικό Κεφάλαιο 700.000,00 1.120.000,00

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης -1.658.720,18 -1.568.734,17

Σύνολο καθαρής θέσης  μετόχων Εταιρείας ( α) -958.720,18 -448.734,17 -432.667,47 -217.880,25

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0,00 0,00 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή  έσοδα 109,09 230,77

Σύνολο καθαρής θέσης  ( γ) = (α)+(β) -958.720,18 -448.734,17 Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας -224.937,09 -266.433,59

Προβλέψεις/ λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 149.519,61 141.293,63 Ζημίες προ φόρων -657.495,47 -484.083,07

Βραχυπρόθεσμες δανειακέςυποχρεώσεις 3.552.987,57 3.558.680,63 Μείον φόροι 3.503,86 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 311.938,29 329.334,86 Ζημίες μετά από φόρους -653.991,61 -484.083,07

Σύνολο υποχρεώσεων(δ) 4.014.445,47 4.029.309,12

Σύνολο καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων 3.055.725,29 3.580.574,95 Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά από Φόρους 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Μετά από Φόρους -653.991,61 -484.083,07

ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΕ :

Μετόχους Εταιρίας -653.991,61 -484.083,07

Δικαιώματα Μειοψηφίας 700000 0,00 0,00

Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) -0,9343 -0,6915

-325.165,49 -125.456,65

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

-448.734,17 35.348,90

-653.991,61 -484.083,07

144.005,60 0,00

-958.720,18 -448.734,17

01/07/2012-

30/06/2013

01/07/2011-

30/06/2012

Ταμειακές Ροές Λειτουργικών  Δραστηριοτήτων

-657.495,47 -484.083,07

107.501,98 92.423,60

8.225,98 0,00

-109,09 -230,77

224.937,09 266.433,59

379.948,53 -265.261,73

88.189,28 487.544,54

30.004,67 232.208,28

-224.937,09 -266.433,59

-47.401,24 -37.448,62

-91.135,36 25.152,23

-42.445,87 -22.103,92

109,09 230,77

Εξόφλήσεις Δανείων -5.693,06 -365.259,46

-5.693,06 -365.259,46

-139.165,20 -361.980,38

182.930,61 544.910,99

43.765,41 182.930,61

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.07.2012 και 

01.07.2011 αντίστοιχα)

Ζημίες  προ φόρωνΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης  περιόδου (30.06.2013  και 

30.06.2012 αντίστοιχα)

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ΄ευθείας στην καθαρή 

Πλέον / Μείον Προσαρμογές (αναμορφώσεις των 

αποτελεσμάτων σε σχέση με τις εξής συναλλαγές :

Ζημιές περιόδου μετά από φόρους                        

Αγορά ενσώματων & άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

(Μείωση) / αύξηση υποχρ/ων (πλην τραπεζών)

Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(Μείωση) / αύξηση απαιτήσεων

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Γάζωρος,  18 Οκτωβρίου 2013

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  λήξης περιόδου

Τόκοι  εισπραχθέντες

Σύνολο εισροών /εκροών από Επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε  €

Ποσά εκφρασμένα σε €

Σερρών

18/10/2013

Μακρής Ιωάννης ( ΑΜ ΣΟΕΛ 28131)

Ελεγκτική Εταιρεία 

Διεύθυνση Διαδικτύου Μητρικής Εταιρείας:

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης.

http://www.mouzakis.gr

(Όμιλος - Οικονομικά Στοιχεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ AE)

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Επενδυτικές  Δραστηριότητες

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

ΛΙΓΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Ποσά εκφρασμένα σε €

Αποσβέσεις

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Χ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ημερομηνία Έγκρισης των Ετήσιων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  από  1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012  έως  30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
(δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

Οικονομικών Καταστάσεων από το Δ.Σ.:

Στοιχεία Επιχείρησης Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Αρμόδια Νομαρχία:

" ΕΛ.Δ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε "   

" PKF Ευρωελεκτική ΑΕ "

ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31964/59/Β94/07 - ΕΔΡΑ: ΓΑΖΩΡΟ ΣΕΡΡΩΝ   

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛ.Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ . Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διέυθυνση διαδικτύου της

εταιρίας, όπου αναρτώνται οι  οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ.ΣΑΡΑΦΗΣ

ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

Συναλλαγματικές διαφορές

Ζημίες  προ φόρων χρηματοδοτικών 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών 

αποτελεσμάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ποσά εκφρασμένα σε  €

ΑΔΤ Π 292997

ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΔΤ A E 377815

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡ. ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ

         ΑΡ. ΑΔ. 0003435 -Α΄ΤΑΞΗΣ

       Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

-42.336,78 -21.873,15

Χρηματοδοτικές  Δραστηριότητες

Σύνολο εισροών / εκροών από Χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)

Αποτελέσματα ( έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ.ΣΑΡΑΦΗΣ 

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)

Μείον :

Καταβεβλημένοι φόροι

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που

καταρτίζει η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών "ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ" με έδρα την

Ελλάδα, με ποσοστό συμμετοχής 51% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και ενσωματώνονται

με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

2. H εταιρία δεν έχει ελεγχεί φορολογικά για τις χρήσεις από 01.07.2005-30.06.2006 έως και την

χρήση 01.07.2010-30.06.2011. Περισσότερα για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

παρατίθενται στην σημείωση 3 της Ετήσιας Οικονομικής Εκθεσης.

3. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών

οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην Οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

4. Τα ποσά των προβλεψεων που έχουν διενεργηθεί αναλύονται ως εξής:

α) Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις € 23.474,38

β) Πρόβλεψη για Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις € 52.568,00

γ) Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού € 40.235,94

δ) Λοιπές προβλέψεις € 56.715,67

Σύνολο Προβλέψεων € 172.993,99

5. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρίας κατά την 30.06.2013 και 30.06.2012 ήταν 11

άτομα αντίστοιχα.

6. Τα ποσά των πωλήσεων /αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης της

Εταιρίας με τις συνδεδεμένες κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 εταιρείες καθώς και τα υπόλοιπα των

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας με συνδεδεμένες κατά την έννοια του ΔΛΠ 24

εταιρίες στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, έχουν ως εξής:

α) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη € 126.780,29

β) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης € 49.517,43

7. Δεν υπάρχουν στο τέλος της κλειόμενης χρήσεως μετοχές της εταιρείας που διακατέχονται

από την ίδια.

8. Επί των παγίων της εταιρίας ουδέν εμπράγματο βάρος υφίσταται.\

9. Το θέμα έμφασης που διατυπώνει ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής αφορά το γεγονός ότι τα ίδια

κεφάλαια της Ετιαρείας έχουν καταστεί αρνητικά.


