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Α.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤ’ ΑΡ.5 ΠΑΡ 2(Γ) ΤΟΥ Ν.3556/2007

Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 αναφορικά με τις «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την
πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», οι κάτωθι υπογράφοντες
δηλώνουμε ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε:
1. Οι Εξαμηνιαίες ατομικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου
01.01.2021 - 30.06.2021, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά
πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την
καθαρή θέση τις ταμειακές ροές και τα αποτελέσματα χρήσεως της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3556/2007.
2. Η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του Ν. 3556/2007.

Βαθύ Αυλίδας, 3 Αυγούστου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΙΡΗ ΙΣΚΑΛΑΤΙΑΝ
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Β.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1/434/3-7-2008 ΚΑΙ 7/448/11.10.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουμε την παρούσα εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου για την περίοδο από 01.01.2021 έως και την 30.06.2021 επί των ενοποιημένων και ατομικών
Οικονομικών Καταστάσεων της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που εφαρμόζονται στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά (ΔΛΠ
34).
Α. Σημαντικά γεγονότα κατά το 1ο εξάμηνο του 2021
Ο Όμιλος και η εταιρεία σημείωσαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανάπτυξη στον κύκλο εργασιών τους
κατά 16%. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών κατά το A’ εξάμηνο 2021 ανήλθε σε 24,2 εκατ. ευρώ έναντι
20,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Η αύξηση του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται στις υψηλές επιδόσεις των κατηγοριών των
επώνυμων προϊόντων (εξαιρουμένων των αντισηπτικών), των παραγωγών για τρίτους, αλλά και στην
αύξηση των πωλήσεων των ειδικών σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού.
Οι εξαγωγές της εταιρίας Παπουτσάνης ανήλθαν σε 14,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, που
αντιπροσωπεύει ποσοστό 60% του συνολικού κύκλου εργασιών, καταγράφοντας αύξηση ύψους 38% με
την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Το 23% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, το 8% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 54% από παραγωγές
προϊόντων για τρίτους και το 15% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.
Το μικτό κέρδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων κατά τη τρέχουσα περίοδο και ανήλθε
(για τον Όμιλο και την Εταιρεία) σε 8,0 εκατ. ευρώ έναντι 7,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13%. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 33% έναντι 34% το α’ εξάμηνο
του 2020.

Αξίζει να επισημανθεί ότι κατά το έτος 2021 έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση των τιμών των πρώτων
υλών που χρησιμοποιεί η Εταιρεία και των μεταφορικών από και προς χώρες του εξωτερικού. Η διοίκηση
της εταιρείας διαχειρίστηκε σε μεγάλο βαθμό την απότομη αυτή αύξηση του κόστους μέσω μετακύλισης
της αύξησης σε πελάτες, ιδιαίτερα στις κατηγορίες των παραγωγών προϊόντων για τρίτους και
βιομηχανικών πωλήσεων σαπωνομαζών. Επίσης, μέρος των υλών που αναλώθηκαν κατά το πρώτο
εξάμηνο στην παραγωγή η Εταιρεία είτε το τηρούσε σε απόθεμα ήδη από το προηγούμενο έτος είτε είχε
διαπραγματευτεί και συμφωνήσει με βασικούς προμηθευτές συγκεκριμένη ποσότητα και τιμή σε
χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που ίσχυσαν το 2021.
Τα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανήλθαν σε 3,0 εκατ. Ευρώ, έναντι κερδών 3,2 το α’
εξάμηνο του 2020, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το Α’
εξάμηνο του 2020.
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Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
διαμορφώθηκαν (για τον Όμιλο και την Εταιρεία) σε κέρδη 4,0 εκατ. έναντι κερδών 4.5 εκατ. ευρώ το
πρώτο εξάμηνο του 2020.
Β. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης
Κίνδυνος μεταβολής τιμών
Οι βασικές α΄ ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή είναι τα φυτικά έλαια, το ζωικό λίπος, το PET
και πολυπροπυλένιο (πρώτες ύλες για παραγωγή πλαστικών). Η τιμή του ζωικού λίπους και των φυτικών
ελαίων κυμαίνεται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια αγορά, δεδομένου ότι
αποτελούν χρηματιστηριακά προϊόντα. H τιμή του PET και του πολυπροπυλενίου εξαρτώνται από το
πετρέλαιο. Λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού του κλάδου, τυχόν αυξήσεις των διεθνών και εγχωρίων
τιμών της πρώτης ύλης δεν μετακυλίονται σε όλες τις περιπτώσεις στην τελική τιμή των προϊόντων,
γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο αρνητικής επίδρασης στα αποτελέσματα του Ομίλου. Για το σκοπό αυτό,
η Εταιρεία, ετησίως, αναζητά και τελικά χρησιμοποιεί τον προμηθευτή εκείνο, ο οποίος της εξασφαλίζει
την καλύτερη τιμή, μηδενίζοντας τον κίνδυνο εξάρτησης.
Για την αντιστάθμιση του κινδύνου αυτού δεν χρησιμοποιούνται παράγωγα.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Οι εισπρακτέοι εμπορικοί λογαριασμοί περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από μεγάλους ομίλους
εταιρειών (αλυσίδες σουπερμάρκετ εσωτερικού, πολυεθνικούς οίκους) και εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό κλάδο. Για την μείωση του πιστωτικού κινδύνου η εταιρεία
παρακολουθεί συνεχώς την οικονομική κατάσταση των οφειλετών της και παράλληλα τηρεί ασφαλιστήριο
συμβόλαιο πιστώσεων.
Κίνδυνος ρευστότητας – ταμειακών ροών
Η Εταιρεία εμφανίζει κέρδη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, θετικό κεφάλαιο κίνησης, και σημαντικά
ταμειακά διαθέσιμα. Επίσης η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει μέσα χρηματοδότησης από τις συνεργαζόμενες
τράπεζες, ικανά για να καλύψουν ανάγκες που τυχόν προκύψουν από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
της και το επενδυτικό της πλάνο.
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν θεωρείται σημαντικός ο κίνδυνος ρευστότητας και ταμειακών ροών.
Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγματικός κίνδυνος
Το χρηματοοικονομικό κόστος από το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας είναι κυμαινόμενο
με βάση το euribor. Ο τραπεζικός δανεισμός είναι αποκλειστικά σε ευρώ. Η διοίκηση πιστεύει ότι δεν
υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή μεταβολή των επιτοκίων, ενώ η επίπτωση στην πιστοληπτική
ικανότητα της εταιρείας από το κόστος δανεισμού είναι περιορισμένη.
Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων
κεφαλαίων σε μία λογική μεταβολή του επιτοκίου κατά 0,5%. Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι
κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.

Ευαισθησία αποτελέσματος

30.06.2021

30.06.2020

37.427

51.832
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Η Εταιρεία έχει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα (δολάριο ΗΠΑ) σε περιορισμένη έκταση. Οι απαιτήσεις και
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισα είναι περίπου ίσης αξίας, επομένως, δεν υπάρχουν συνθήκες που θα
μπορούσαν να την εκθέσουν σε υψηλό συναλλαγματικό κίνδυνο.
Γ. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων (απόφαση 1/434/3.7.2007, αρθ.3)
Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, αφορούν :

α) Διεταιρικές συναλλαγές
Δεν πραγματοποιήθηκαν διεταιρικές εμπορικές συναλλαγές στην περίοδο 1.1 – 30.6.2021
β) Συναλλαγές της εταιρείας με μέλη Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη και λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο ως κατωτέρω:

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.11.11.11.130.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020
Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ και
διευθυντικών στελεχών (βάσει
ειδικής σχέσης μισθώσεως
εργασίας)
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ

246.863
54.500
19.200
320.563

310.898
19.392
25.200
355.490

246.863
54.500
19.200
320.563

310.898
19.392
25.200
355.490

γ) Συναλλαγές με βασικούς μετόχους
Δεν υφίστανται στην περίοδο.
Δ. Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία
Πωλήσεις
Η Παπουτσάνης δραστηριοποιείται σε 4 κύριες κατηγορίες προϊόντων:
o Επώνυμα προϊόντα. Οι πωλήσεις επώνυμων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 2,5% το πρώτο
εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι
κατά το 2020 η συγκεκριμένη κατηγορία ωφελήθηκε σημαντικά από τις αυξημένες πωλήσεις
αντισηπτικών ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19. Εκτός αντισηπτικών οι πωλήσεις των
επώνυμων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 41% σε σχέση με πέρυσι.

o

Ξενοδοχειακά προϊόντα. Η κατηγορία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 μειώθηκε κατά
περίπου 5% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Να σημειωθεί ότι κατά το τρέχον
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εξάμηνο η Ελλάδα συνεισέφερε περίπου τα 2/3 των πωλήσεων της κατηγορίας, με τις
εξαγωγές να καλύπτουν το υπόλοιπο, ενώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο η σχέση ήταν
αντίστροφη.
o

Προϊόντα τρίτων, ιδιωτική ετικέτα. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε αύξηση 28% σε
σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε κυρίως από την περαιτέρω
σημαντική διεύρυνση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού για την
παραγωγή προϊόντων τους (οι σχετικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 69% σε σχέση με το
αντίστοιχο εξάμηνο του 2020), συνεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει από το 2019 και
συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Σημειώνεται ότι και αυτή η κατηγορία είχε ευνοηθεί κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2020 από πωλήσεις αντισηπτικών σε βιομηχανικούς πελάτες εσωτερικού.

o

Σαπωνόμαζες. Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά κυρίως εξαγωγές και αναπτύχθηκε κατά
15%. Η ανάπτυξη οφείλεται στην εδραίωση της εταιρίας σαν έναν από τους βασικότερους
προμηθευτές ειδικών σαπωνομαζών στη διεθνή αγορά, στη συνεχή διεύρυνση του
πελατολογίου αλλά και της προσφερόμενης γκάμας προϊόντων. Η Παπουτσάνης, επενδύοντας
στην Έρευνα και την Καινοτομία, συνεχίζει να αναπτύσσει δυναμικά τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα.

Λειτουργικές ροές
Οι ενοποιημένες λειτουργικές ροές ήταν θετικές ύψους 3,8 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών λειτουργικών
ροών 0,2 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Καθαρός Δανεισμός
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανήλθε σε 10,6 εκατ. ευρώ (έναντι
8,2 εκατ. ευρώ την 31.12.2020), που αντιστοιχεί στο 18% του συνολικού ενεργητικού (έναντι 16% την
31.12.2020).
Πάγιος εξοπλισμός
Η αναπόσβεστη αξία του πάγιου εξοπλισμού του Ομίλου (ενσώματα πάγια στοιχεία) ανέρχεται την
30.06.2021 σε 36,5 εκ. ευρώ σε σχέση με 32,4 εκ. ευρώ την 31.12.2020.
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια ανέρχεται σε 1,5 την 30.06.2021,
έναντι 1,4 την 31.12.2020.

Κεφάλαιο κίνησης-Ρευστότητα
Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) την
30.06.2021 ανήλθε σε 2,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 την 31.12.2020.
Εκτίμηση για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το 2ο εξάμηνο της χρήσης
Στόχος της διοίκησης της Εταιρείας παραμένει η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της, μέσω διεύρυνσης
των συνεργασιών με υφιστάμενους συνεργάτες και σύναψης νέων συνεργασιών για όλες τις κατηγορίες
προϊόντων.
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Παράλληλα, το επενδυτικό πρόγραμμα είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης και ήδη το μεγαλύτερο μέρος των
νέων μηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι σε λειτουργία γεγονός που θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στον
κύκλο εργασιών.
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους η Διοίκηση εκτιμά περαιτέρω ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης. Η
εκτίμηση αυτή βασίζεται:
•
•

•

•

Στην ενίσχυση της θέσης των επώνυμων προϊόντων στα σημεία πώλησης
Στην καλή πορεία της κατηγορίας παραγωγών για τρίτους, η οποία αναμένεται να ενταθεί το
υπόλοιπο του έτους, δεδομένου ότι ήδη βρίσκονται υπό υλοποίηση νέα σημαντικά έργα με
υπάρχοντες και νέους πελάτες που θα αποδώσουν το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Στη διαφαινόμενη θετική πορεία της αγοράς των ξενοδοχειακών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό. Με την εικόνα που έχει η εταιρεία σήμερα, από τις παραγγελίες εσωτερικού αλλά και
εξωτερικού και σε συνδυασμό με τις νέες συμφωνίες με διεθνείς αλυσίδες που αρχίζουν να
υλοποιούνται, η εκτίμηση είναι ότι το τρέχον έτος η κατηγορία θα παρουσιάσει αύξηση κατά
τουλάχιστον 60% σε σχέση με το 2020.
Στην περαιτέρω ανάπτυξη της κατηγορίας ειδικών σαπωνομαζών. Ώθηση σε αυτή τη κατηγορία
θα δώσει η έναρξη διάθεσης των συνθετικών σαπωνομαζών, ειδικών προϊόντων πολύ θετικού
οικολογικού αποτυπώματος και μεγάλης προστιθέμενης αξίας.

Αντιθέτως, η τυχόν συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, η διατήρηση των ναύλων σε
ιστορικά υψηλά επίπεδα αλλά και η αύξηση του κόστους ενέργειας επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργική
κερδοφορία της εταιρείας.
Σε κάθε περίπτωση και με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι προοπτικές παραμένουν θετικές και η Διοίκηση
εκτιμά ότι το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα παρουσιάσει βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση
με το πρώτο εξάμηνο του 2021 αλλά και το αντίστοιχο δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)
Η εταιρεία και ο όμιλος χρησιμοποιούν Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια
λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό της, καθώς
και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών της. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην
καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, της
χρηματοοικονομικής της θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες
(ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. Οι δείκτες των
εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων προκύπτουν με αναγωγή των αποτελεσματικών λογαριασμών σε
ετήσια βάση.

α) Όμιλος
30.6.2021

31.12.2020

112%

131%

Γενικής Ρευστότητας
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) X100
Ο δείκτης απεικονίζει το ποσοστό κάλυψης των βραχυπροθέσμων
υποχρεώσεων από το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού
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Κεφαλαιακής Επιβάρυνσης
(Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια) Χ 100
Ο δείκτης απεικονίζει το ύψος των Υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμες και
Μακροπρόθεσμες) ως ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων

149%

137%

30.06.2021

30.06.2020

33%

34%

12%

15%

Περιθώριο μικτού κέρδους
(Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις ) Χ 100
Ο δείκτης απεικονίζει το μικτό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό επί των πωλήσεων

Περιθώριο κέρδους
(Κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις ) Χ 100
Ο δείκτης απεικονίζει το περιθώριο κέρδους πριν από φόρους, ως
ποσοστό επί των πωλήσεων

β) Εταιρεία
30.6.2021

31.12.2020

Γενικής Ρευστότητας
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) X100

112%

131%

Ο δείκτης απεικονίζει το ποσοστό κάλυψης των βραχυπροθέσμων
υποχρεώσεων από το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κεφαλαιακής Επιβάρυνσης
(Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια) Χ 100

149%

137%

Ο δείκτης απεικονίζει το ύψος των Υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμες και
Μακροπρόθεσμες) ως ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων
30.6.2021
Περιθώριο μικτού κέρδους
(Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις ) Χ 100
Ο δείκτης απεικονίζει το μικτό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό επί των
πωλήσεων
Περιθώριο κέρδους
(Κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις ) Χ 100

30.6.2020

33%

34%

12%

15%

Ο δείκτης απεικονίζει το περιθώριο κέρδους πριν από φόρους, ως
ποσοστό επί των πωλήσεων.
Βαθύ Αυλίδας, 3 Αυγούστου 2021

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Μενέλαος Τασόπουλος
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Εισαγωγή
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, της 30ης Ιουνίου 2021 και τις
σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών
εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε
την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας
ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης
(ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται
από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι
υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων
διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο
οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση
ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν
σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε
να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση
με την ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2021
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτης Νούλας
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 40711
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Δ.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.

ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2021 31.12.2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.6.2021 31.12.2020

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια

6.1

36.544.319

32.352.099

36.544.319

32.352.099

Επενδύσεις σε ακίνητα

6.1

226.707

226.707

226.707

226.707

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

6.1

211.043

225.252

211.043

225.252

24.366
37.006.435

18.925
32.822.984

52.166
24.366
37.058.601

52.166
18.925
32.875.149

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις

6.2

7.025.610

7.492.943

7.006.274

7.473.607

6.3

6.432.531

4.655.498

6.432.531

4.655.498

Λοιπές απαιτήσεις

6.3

2.342.483

2.126.219

2.342.152

2.126.143

4.583.636
20.384.260
57.390.695

4.256.667
18.531.326
51.354.310

4.567.308
20.348.265
57.406.865

4.239.236
18.494.484
51.369.633

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδ. στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο

6.4

14.582.616

14.529.291

14.582.616

14.529.291

Υπέρ το άρτιο

6.4

1.864.912

1.819.487

1.864.912

1.819.487

Αποθεματικά εύλογης αξίας
Συναλλαγματικές διαφορές

1.551.930
(1.835)

1.551.930
(1.908)

1.551.930
-

1.551.930
-

Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα στους
Μετόχους της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων

265.529
4.797.083

237.435
3.514.811

265.529
4.829.688

237.435
3.546.809

23.060.236
17.726
23.077.961

21.651.047
18.261
21.669.307

23.094.676
23.094.676

21.684.952
21.684.952

6.5
6.7

10.016.763
3.320.559

9.093.029
3.535.100

10.016.763
3.320.559

9.093.029
3.535.100

6.8

948.913
546.743
1.331.002
16.163.980
10.078.594

914.507
760.643
1.241.220
15.544.498
7.992.122

948.913
546.743
1.331.002
16.163.980
10.078.594

914.507
760.643
1.241.220
15.544.498
7.992.122

1.188.489

1.643.652

1.187.945

1.643.330

1.752.884

1.102.378

1.752.884

1.102.378

5.128.786
3.402.352
5.128.786
18.148.754 14.140.504 18.148.210
Σύνολο υποχρεώσεων
34.312.734 29.685.002 34.312.189
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
57.390.695 51.354.310 57.406.865
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.402.352
14.140.183
29.684.681
51.369.633

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
Λοιπές προβλέψεις
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις

6.9
6.9

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Βραχυπρόθεσμα δάνεια

6.5
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2. Κατάσταση Συνολικού εισοδήματος (κατά λειτουργία)
ΟΜΙΛΟΣ
1.11.130.6.2021
30.6.2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.11.130.6.2021
30.6.2020

Πωλήσεις

6.10

24.194.216

20.918.614

24.194.216

20.878.578

Κόστος πωλήσεων

6.11

(16.153.621)

(13.791.624)

(16.153.621)

(13.779.422)

8.040.595

7.126.990

8.040.595

7.099.156

Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα

354.518

259.446

354.517

259.446

Έξοδα διαθέσεως

6.12

(3.172.175)

(1.791.148)

(3.172.175)

(1.791.148)

Έξοδα διοικήσεως

(1.331.042)

(1.297.876)

(1.329.825)

(1.255.203)

(365.092)

(310.369)

(365.092)

(310.369)

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης
Άλλα έξοδα

6.13

(240.836)

(507.072)

(240.836)

(506.766)

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

6.14

(268.994)

(269.153)

(268.994)

(268.052)

3.016.974

3.210.818

3.018.190

3.227.063

179.197

(143.975)

179.197

(143.975)

Τρέχων Φόρος εισοδήματος

(650.506)

(781.190)

(650.506)

(781.190)

Καθαρά κέρδη χρήσης (Α)

2.545.665

2.285.652

2.546.881

2.301.898

- Ιδιοκτήτες μητρικής

2.546.273

2.293.775

2.546.881

2.301.898

(608)

(8.123)

-

-

73

(2.600)

-

-

Κέρδη προ φόρων
Αναβαλλόμενος Φόρος εισοδήματος

6.7

- Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα
Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα
αποτελέσματα
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης
Αναβαλλόμενος φόρος από αλλαγή φορολογικού
συντελεστή

35.344

-

35.344

-

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους (Α+Β)

35.417

(2.600)

35.344

-

2.581.082

2.283.052

2.582.226

2.301.898

- Ιδιοκτήτες μητρικής

2.581.618

2.292.475

2.582.226

2.301.898

(608)

(9.423)

-

-

0,0946

0,0913

0,0947

0,0916

- Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή

6.15

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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3. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπα 1.1.2020
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ
το άρτιο

Αποθεματικά
εύλογης
αξίας

14.819.862

14.431.168

1.551.930

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

συναλλαγματικές
διάφορες ενοπ.
θυγατρικών

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

217.200

(11.783.630)

(275)

(8.600)

19.227.655

(8.123)

2.285.652

25.685

25.685

(1.300)

(2.600)

2.293.775

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού
Επιστροφή Μετοχικού κεφαλαίου
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

(1.300)
(753.552)

Σύνολο

(753.552)

(753.552)

-

-

-

2.293.775

(1.300)

16.262

1.555.185

Υπόλοιπα 30.6.2020

14.066.310

14.431.168

1.551.930

217.200

(9.489.855)

(1.575)

7.662

20.782.840

Υπόλοιπα 1.1.2021
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους

14.529.291

1.819.487

1.551.930

237.435

3.514.811

(1.908)

18.261

21.669.307

(608)

2.581.010

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου
Αποθεματικό για πληρωμές βασιζόμενες σε
συμμετοχικούς τίτλους

2.581.618
53.325

45.425

98.750
74.053

Μεταφορά σε Αποτελέσματα εις νέον

(45.959)

Διανομή μερίσματος
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Υπόλοιπα 30.6.2021

45.959

74.053
-

(1.345.305)

(1.345.305)
73

73

146

53.325

45.425

-

28.094

1.282.272

73

(535)

1.408.654

14.582.616

1.864.912

1.551.930

265.529

4.797.083

(1.835)

17.726

23.077.961

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπα 1.1.2020
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους
Επιστροφή Μετοχικού κεφαλαίου
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Υπόλοιπα 30.6.2020
Υπόλοιπα 1.1.2021
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου
Αποθεματικό για πληρωμές βασιζόμενες σε
συμμετοχικούς τίτλους
Μεταφορά σε Αποτελέσματα εις νέον
Διανομή μερίσματος
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Υπόλοιπα 30.6.2021

Μετοχικό
κεφάλαιο
14.819.862

Υπέρ
το άρτιο
14.431.168

Αποθεματικά
εύλογης
αξίας
1.551.930

Λοιπά
αποθεματικά
217.200

Αποτελέσματα
εις νέον
(11.749.464)
2.301.898

Σύνολο
19.270.696

(753.552)
(753.552)
14.066.310

14.431.168

1.551.930

217.200

2.301.898
(9.447.566)

2.301.898
(753.552)
1.548.346
20.819.042

14.529.291

1.819.487

1.551.930

237.435

3.546.809

21.684.952

2.582.226

2.582.226
98.750

53.325

45.425
74.053
(45.959)

53.325
14.582.616

45.425
1.864.912

1.551.930

28.094
265.529

45.959
(1.345.305)
1.282.880
4.829.688

74.053
(1.345.305)
1.409.724
23.094.676

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Έμμεση Μέθοδος)
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1-

1.1-

1.1-

1.1-

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2021

30.06.2020

3.016.974

3.210.818

3.018.190

3.227.063

Αποσβέσεις

828.007

1.113.905

828.007

1.113.905

Προβλέψεις

34.406

775.094

34.406

775.094

Συναλλαγματικές διαφορές

-

121

-

-

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

(73.811)

(105.357)

(73.811)

(105.357)

Χρηματοοικονομικό κόστος - (καθαρό)

268.994

268.052

268.994

268.052

4.074.570

5.262.632

4.075.786

5.278.756

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(1.998.737)

(4.616.026)

(1.998.482)

(4.672.021)

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

467.333

(3.757.011)

467.333

(3.768.374)

1.486.918

3.130.229

1.486.698

3.203.647

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα

(199.095)

(191.562)

(199.095)

(191.562)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

3.830.989

(171.737)

3.832.239

(149.554)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:

Επενδυτικές δραστηριότητες
Συμμετοχή σε θυγατρικές επιχειρήσεις

-

-

-

(11.958)

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

(5.006.017)

(2.836.080)

(5.006.017)

(2.836.080)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(5.006.017)

(2.836.080)

(5.006.017)

(2.848.038)

-

(752.642)

-

(752.642)

Έξοδα μεταβολών μετοχικού κεφαλαίου

98.750

-

98.750

-

Αποθεματικό για πληρωμές Βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους

74.053

-

74.053

-

-

37.414

-

-

4.386.900

10.309.885

4.386.900

10.309.885

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Επιστροφή Μετοχικού κεφαλαίου

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Είσπραξη κρατικής επιχορήγησης

119.536

-

119.536

-

(1.579.500)

(5.150.723)

(1.579.500)

(5.150.723)

(252.840)
(1.345.049)

(207.469)
-

(252.840)
(1.345.049)

(207.469)
-

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες(γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης

1.501.850

4.236.465

1.501.850

4.199.051

326.822
4.256.667

1.228.647
2.650.872

328.072
4.239.236

1.201.459
2.639.812

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

148

(485)

-

-

4.583.636

3.879.035

4.567.308

3.841.271

Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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5. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
5.1. Γενικές πληροφορίες
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. ιδρύθηκε το 1960 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εισαγωγή,
εξαγωγή, προώθηση (marketing) και εν γένει εμπορία καταναλωτικών αγαθών, όπως ειδών
σαπωνοποιίας, προϊόντων καλλυντικών και άλλων ειδών προσωπικής περιποίησης, καθώς και
των πρώτων υλών παρασκευής αυτών, και λοιπά. Η εταιρεία χαρακτηρίζεται ως πλήρως
καθετοποιημένη βιομηχανία παραγωγής σαπουνιών και προϊόντων προσωπικής περιποίησης,
για το καταναλωτικό κοινό, ξενοδοχεία, κλπ.
Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ευρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στην
περιοχή Ριτσώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. έχει την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και οι μετοχές της
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Χαλκιδέων της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 3η
Αυγούστου 2021 και είναι αναρτημένες, μαζί με την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή και
την ετήσια έκθεση του Δ.Σ. στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.papoutsanis.gr
5.2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για
όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων
προτύπων και διερμηνειών που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η
Ιανουαρίου 2022. Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς («η Επιτροπή») εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας
διάταξης (agenda decision) υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ
19)» (“Attributing Benefits to Periods of Service (IAS 19)”) επί της οποίας περιλαμβάνεται
επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους
υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η ισχύς εφαρμογής της
ως άνω οριστικής απόφασης ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής είναι άμεση. H εφαρμογή της
ως άνω απόφασης αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγή της υφιστάμενης λογιστικής πολιτικής
που εφαρμόζεται. H εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του πλάνου εφαρμογής της, είναι οι
ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2021. Τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί εύλογα η αναμενόμενη επίδραση από την αλλαγή της
προαναφερόμενης λογιστικής πολιτικής. Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφέρονται στη
συνέχεια (5.2.4).
5.2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής
Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και παρουσιάζουν την οικονομική θέση της εταιρείας
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ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε., τη χρηματοοικονομικής της επίδοση και τις ταμειακές ροές της με βάση
την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους μακροοικονομικούς και
μικροοικονομικούς παράγοντες και την επίδρασή τους στις επιχειρησιακές δραστηριότητες.

5.2.2. Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31/12/2020, και έχουν εφαρμοστεί με
συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.
5.2.3. Κίνδυνος μη συνέχισης της δραστηριότητας
Αξιολογήθηκαν γεγονότα, συνθήκες και σχετικοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν
να δημιουργήσουν σοβαρή αμφιβολία για τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της
εταιρείας κατά την επόμενη χρήση. Ο κίνδυνος μη συνέχισης δραστηριότητας δεν υφίσταται.
5.2.4. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα
οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2021 ή μεταγενέστερα.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων
αναβάλλεται η ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα
εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία
αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για
την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που
περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές
οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις.

17

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
(1η Ιανουαρίου 2021 – 30η Ιουνίου 2021)

•

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση
Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην
αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου,
προβαίνοντας στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις
συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις
Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα
εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι
τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις
συμβατικές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία αλλαγή
στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες
που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις.
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα
οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια»,
στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του
Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022)

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που
περιλαμβάνουν περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες
Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με
τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή
αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα:
-Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή
του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να
τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων.
-Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει
από το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη
διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως,
η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων.
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-Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα
Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να
συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο.
-Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα
Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις».
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2022.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις
Μισθώματος μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/04/2021)

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος
προκειμένου να συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19
οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την
30η Ιουνίου 2022. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές
του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2023)

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο
αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη
ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό
χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των
συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο
βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς
μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις
απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις
αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση
τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν
αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα
κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα
επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση
αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα
πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή
του Προτύπου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή
Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2023)

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που
επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως
μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον
διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι
τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή
του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση
ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της
διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ)
επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των
απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή
ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο
του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της
ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα
της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
που αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι
να βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη
πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο
συγκεκριμένα, με βάση τις
τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών
πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών
λογιστικών πολιτικών. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και
Λάθη: Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
οι οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής
λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης
εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά
γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και
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εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Ο Όμιλος θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με
Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)
Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12
προκειμένου να προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον
αναβαλλόμενο φόρο που προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις
αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα
μία απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες
απαλλάσσονται από την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή
υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν
έχει εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο
στις συναλλαγές αυτές. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5.2.5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
H σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και
κρίσεων καθώς και την υιοθέτηση παραδοχών από την πλευρά της Διοίκησης, οι οποίες
επηρεάζουν τις αξίες των εσόδων, των εξόδων, των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων
και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται
στις οικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις, τις κρίσεις
και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες αφορούν κυρίως την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία, την πρόβλεψη για απομείωση αξίας των αποθεμάτων, την απομείωση
ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και την εκτίμηση της ωφέλιμης
ζωή τους, την αναγνώριση εσόδων και εξόδων, τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, την πρόβλεψη
για φόρο εισοδήματος καθώς και ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων.
Οι εκτιμήσεις, οι κρίσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα αλλά και
άλλους παράγοντες όπως οι προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται
αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες.
Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και
άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων συνοπτικών
οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2021 και ενέχουν
ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση, παρέμειναν ίδιες με αυτές που
εφαρμόστηκαν και ίσχυαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης
Δεκεμβρίου 2020.
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5.3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την
30.06.2021 περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων. Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι
Οικονομικές Καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των
ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2020, εκτός από τις
αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 1.1.2021. Ως εκ τούτου, οι
συνημμένες ενδιάμεσες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις
τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2020, οι οποίες και
περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων αποτίμησης που
χρησιμοποιήθηκαν.

22

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
(1η Ιανουαρίου 2021 – 30η Ιουνίου 2021)

6. Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των κονδυλίων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

6.1. Ενσώματα και Άυλα Πάγια
Συνοπτική περιγραφή των μεταβολών των ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων

Όμιλος και Εταιρεία
1.1-30.6.2021
Μισθωμένα
Προσθήκες
89.162
Μειώσεις
Μεταφορές
(378.420)
Αποσβέσεις
(57.144)
Μεταβολή
(346.402)
1.1-30.6.2020
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
Αποσβέσεις
Μεταβολή

Μισθωμένα
36.524
(321.984)
(49.259)
(334.719)

Ιδιόκτητα
4.921.589
(4.734)
378.420
(770.862)
4.524.413

Σύνολα
5.010.751
(4.734)
(828.007)
4.178.010

Ιδιόκτητα

Σύνολα

2.799.556
321.984
(1.064.646)
2.056.894

2.836.080
(1.113.905)
1.722.175

6.2. Αποθέματα

Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Εμπορεύματα
Έτοιμα προϊόντα
Προβλέψεις απαξίωσης

ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2021
31.12.2020
3.302.823
3.118.091
186.492
248.746
3.625.295
4.215.106
(89.000)
(89.000)
7.025.610

7.492.943

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.6.2021
31.12.2020
3.302.823
3.118.091
167.156
229.410
3.625.295
4.215.106
(89.000)
(89.000)
7.006.274

7.473.607

6.3. Εμπορικές και λοιπές Απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ

30.6.2021
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς
πελάτες
Συνολικές απαιτήσεις από πελάτες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2020

7.210.820

5.900.837

700.587

233.537

30.6.2021 31.12.2020
7.210.820
5.900.837
700.587
233.537

(1.478.876)

(1.478.876)

(1.478.876) (1.478.876)

6.432.531

4.655.498

6.432.531

4.655.498
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ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.6.2021

31.12.2020

30.6.2021

31.12.2020

79.657

74.779

79.657

74.779

1.616.668

1.364.417

327.346

213.330

151.414

106.340

172.077

372.031

1.616.668
327.346
151.414
171.745

1.364.417
213.330
106.340
371.955

Λοιπές κρατήσεις (ελληνικό
Δημόσιο)
Απαίτηση ΦΠΑ χρήσης
Προκαταβολές
Χρεώστες
Λοιπές απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς
λοιπές απαιτήσεις
Συνολικές λοιπές απαιτήσεις

(4.679)

(4.679)

(4.679)

(4.679)

2.342.483

2.126.219

2.342.152

2.126.143

Γενικό σύνολο απαιτήσεων
πελατών και λοιπών απαιτήσεων

8.775.014

6.781.717

8.774.682

6.781.641

6.4. Μετοχικό Κεφάλαιο
Ανάλυση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο
Όμιλος και Εταιρεία:
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο 01.01.2020

Υπέρ το άρτιο

Υπόλοιπο 31.12.2020

14.529.291

14.431.168
(12.543.741)
(67.940)
1.819.487

Υπόλοιπο 01.01.2021
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

14.529.291
53.325

1.819.487
45.425

Υπόλοιπο 30.06.2021

14.582.616

1.864.912

Επιστροφή Μετοχικού κεφαλαίου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

14.819.862
(1.255.921)
965.349

Συμψηφισμός υπέρ το άρτιο με διαγραφή ζημιών

-

Φόρος Κεφαλαιοποιημένων Αποθεματικών

-

Με την από 27.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 753.552,30€ στο ποσό των 14.066.309,60€,
με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,59€ σε
0,56€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.
Με την από 29.07.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 11 αποφασίστηκε η
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 502.368,20€ στο ποσό των 13.563.941,40€,
με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,56€ σε
0,54€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.
Με την από 23.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 965.349,36€ στο ποσό των 14.529.290,76€,
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με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων και έκδοση 1.787.684 νέων
κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών με ονομαστική αξία 0,54€ η κάθε μία. Η Επιτροπή Εταιρικών
Πράξεων του Χ.Α. στην Συνεδρίαση του στις 12/01/2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση
στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων μετοχών. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής
στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ορίστηκε η 14η/01/2021. Από
την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας ήταν διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα
συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.
διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.
26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Δικαιούχοι των νέων μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ήταν οι μέτοχοι που θα ήταν
εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 15ης/01/2021. Η έναρξη της διαπραγμάτευσης
των 1.787.684 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε στις 20.01.2021.
Με την από 28.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν της άσκησης δικαιωμάτων
προαίρεσης απόκτησης μετοχών στο πλαίσιο προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της
Εταιρείας κατά το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά ποσό 53.325€ στο ποσό των 14.582.615,76€, με καταβολή μετρητών και έκδοση 98.750
νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών με ονομαστική αξία 0,54€ η κάθε μία.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

6.5. Δάνεια
Η εύλογη αξία των δανείων δεν διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική, αφού τα δάνεια είναι μεταβλητού
επιτοκίου. Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
30.6.2021
Μακροπρόθεσμα
Τραπεζικά δάνεια
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμα
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο τμήμα Μακροπροθέσμων
τραπεζικών δανείων
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης
Σύνολο
Σύνολο δανείων

31.12.2020

9.595.417

8.546.250

421.346
10.016.763

546.778
9.093.029

2.752.981

1.487.232

1.975.243

1.476.312

400.562
5.128.786

438.808
3.402.352

15.145.549

12.495.380

Το μέσο κόστος του τραπεζικού δανεισμού (τόκοι και έξοδα τραπεζικών δανείων και χρηματοδοτικής
μίσθωσης / μέσο μηνιαίο ύψος τραπεζικών δανείων) ήταν 3% στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2021 και
3,7% στη χρήση 2020.
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6.6. Μισθώσεις

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν κυρίως
μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα και κατά την 30.06.2021 αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από
συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

30.6.2021

31.12.2020

421.346

546.778

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από
συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

400.562

438.808

Σύνολο

821.908

985.586

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ανάλυση υποχρεώσεων μισθώσεων
30.6.2021

Μισθώματα
Χρηματοοικονομικό Κόστος
Καθαρή παρούσα αξία

Ανάλυση υποχρεώσεων μισθώσεων
31.12.2020

Μισθώματα
Χρηματοοικονομικό Κόστος
Καθαρή παρούσα αξία

έως 1 έτος

1 έως 5 έτη

αργότερα από
5 έτη

Σύνολο

429.626

427.156

4.620

856.782

(29.064)

(10.117)

(313)

(39.181)

400.562

417.039

4.307

821.908

έως 1 έτος

1 έως 5 έτη

αργότερα από
5 έτη

Σύνολο

472.155

568.294

691

1.041.141

(33.348)

(22.194)

(14)

(55.556)

438.808

546.102

677

985.586

6.7. Αναβαλλόμενη φορολογία

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει
νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογική αρχή.
Με τις διατάξεις του ΝΟΜΟΣ 4799/2021 – (ΦΕΚ Α’ 78/18.05.2021) τροποποιήθηκε το άρθρο 58
του ΚΦΕ (ν.4172/2013).
Με τις νέες διατάξεις ορίζεται σταθερός φορολογικός συντελεστής των κερδών από
επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες στο
22%, αρχής γενομένης της μείωσης για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021.
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Σχετικά με τους συντελεστές με βάση τους οποίους θα υπολογιστούν οι αναβαλλόμενοι φόροι
σημειώνουμε ότι στην παράγραφο του ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» ορίζεται ότι:
«Τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις θα επιμετρώνται με τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα
τακτοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς
συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την
ημερομηνία του ισολογισμού».

Συνεπώς, ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φόρων έγινε με τους νέους φορολογικούς
συντελεστές, όπως αυτοί θα ισχύουν στο έτος που αναμένεται να διακανονισθεί το περιουσιακό
στοιχείο ή η υποχρέωση.
Από την αναπροσαρμογή αυτή του συνόλου των φορολογικών υποχρεώσεων με βάση τους
νέους φορολογικούς συντελεστές προέκυψε μείωση των υποχρεώσεων αυτών κατά ποσό €
214.541.
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος (υποχρεώσεις) έχει ως εξής:

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Χρέωση/ (πίστωση) κατάστασης αποτελεσμάτων
Χρέωση/ (πίστωση) απευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

1.11.130.6.2021 31.12.2020
(3.535.100) (3.279.561)
179.197
(167.497)
35.344
(88.042)
(3.320.559) (3.535.100)

6.8. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Οι επιχορηγήσεις αυτές αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών
στοιχείων – κυρίως μηχανημάτων – που επιδοτήθηκαν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αναγνωρίζονται στις υποχρεώσεις ως μελλοντικά έσοδα αφορούν:
(α) Επενδύσεις που έγιναν κατά την περίοδο από 1999 έως 2006 και επιχορηγήθηκαν με βάση τον
Ν.2601/1998.
(β) Επιχορήγηση επενδυτικού προγράμματος του Ν.3299/2004, που αφορά επενδύσεις που έγιναν κατά
την περίοδο από 2008 έως 2012.
Με την υπ’ αριθμό πρωτ. 77887/ 24.12.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε η τελική εκταμίευση της επιχορήγησης ποσού επενδυτικού
προγράμματος του Ν.3299/2004, που αφορά επενδύσεις που έγιναν κατά την περίοδο από 2008 έως
2012. Η τελική εκταμίευση πραγματοποιήθηκε την 3η Σεπτεμβρίου 2015.
(γ) Με την απόφαση της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας με αριθμό
πρωτοκόλλου 962/31.03.2016, εγκρίθηκε η τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του επενδυτικού
προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ -ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» που αφορά επενδύσεις που
πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο από 2013 έως 2014. Η επιχορήγηση ανήλθε στο ποσό των 48.970
€ και εισπράχθηκε στη χρήση 2016.
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(δ) Με την απόφαση της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας με αριθμό
πρωτοκόλλου 3355/22.11.2016, εγκρίθηκε η τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του επενδυτικού
προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που αφορά επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την
περίοδο από 2013 έως 2015. Η επιχορήγηση ανήλθε στο ποσό των 37.438,80 € και εισπράχθηκε στη
χρήση 2017.
(ε) Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020 εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας στο επιχορηγούμενο
επενδυτικό πρόγραμμα «Ψηφιακό Άλμα» ύψους 100.000 εκ των οποίων ποσό €78.314 αφορά σε
επιδότηση επενδυτικών αγαθών και ποσό €21.686 αφορά σε επιδότηση δαπανών. Η εταιρεία εντός του
2020 έλαβε ως προκαταβολή ποσό €40.000 και εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 έλαβε ως
προκαταβολή ποσό 39.735,85€
(στ) Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας στο επιχορηγούμενο
επενδυτικό πρόγραμμα «ποιοτικός εκσυγχρονισμός» ύψους 99.750€ εκ των οποίων ποσό €85.750
αφορά σε επιδότηση επενδυτικών αγαθών και ποσό € 14.000 αφορά σε επιδότηση δαπανών. Η εταιρεία
εντός του 2021 έλαβε ως προκαταβολή ποσό €79.800
Η κίνηση εντός του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2021 και του έτους 2020, του λογαριασμού των
επιχορηγήσεων, που θα αναγνωρισθούν ως έσοδα σε μελλοντικές χρήσεις είχε ως εξής:
Υπόλοιπο 1.1.2020
Λήψη επιχορήγησης

1.493.534
78.314

Έσοδο αναγνωρισθέν στη χρήση
Υπόλοιπο 31.12.2020

(186.159)
1.385.689

Μακροπρόθεσμο υπόλοιπο επιχορηγήσεων
Βραχυπρόθεσμο υπόλοιπο επιχορηγήσεων
Υπόλοιπο 31.12.2020

1.241.220
144.469

Υπόλοιπο 1.1.2021
Λήψη επιχορήγησης
Έσοδο αναγνωρισθέν στη χρήση
Υπόλοιπο 30.6.2021

1.385.689
99.750
(51.236)
1.434.202

Μακροπρόθεσμο υπόλοιπο επιχορηγήσεων
Βραχυπρόθεσμο υπόλοιπο επιχορηγήσεων
Υπόλοιπο 30.6.2021

1.331.002
103.201

1.385.689

1.434.202

28

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
(1η Ιανουαρίου 2021 – 30η Ιουνίου 2021)

6.9. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2021
31.12.2020
Προμηθευτές (ανοιχτά υπόλοιπα)
10.078.594
7.992.122
Σύνολο Προμηθευτών
10.078.594
7.992.122
Πιστωτές διάφοροι
328.136
362.158
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
284.822
341.584
Ασφαλιστικά Ταμεία
114.734
220.912
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
149.458
276.199
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
311.339
442.798
Σύνολο Λοιπών υποχρεώσεων
1.188.489
1.643.652
Σύνολο Προμηθευτών και λοιπών
11.267.083
9.635.774
υποχρεώσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.6.2021
31.12.2020
10.078.594
7.992.122
10.078.594 7.992.122
327.592
361.837
284.822
341.584
114.734
220.912
149.458
276.199
311.339
442.798
1.187.945 1.643.330
11.266.539

9.635.453

6.10. Πωλήσεις
O κύκλος εργασιών (πωλήσεις) αναλύεται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ

Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Σύνολο

1.1 30.6.2021
121.078
24.017.434
55.704
24.194.216

1.1 30.6.2020
110.242
20.745.066
63.306
20.918.614

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 30.6.2021
121.078
24.017.434
55.704
24.194.216

1.1 30.6.2020
70.205
20.745.066
63.306
20.878.578

6.11. Κόστος Πωλήσεων
Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ

Κόστος εμπορευμάτων
Κόστος προϊόντων
Σύνολο

1.1 30.6.2021
63.805
16.089.816
16.153.621

1.1 30.6.2020
59.845
13.731.779
13.791.624

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 30.6.2021
63.805
16.089.816
16.153.621

1.1 30.6.2020
47.642
13.731.779
13.779.422
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6.12. Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης
Τα άλλα έσοδα για τις περιόδους 01.01 – 30.06.2021 και 01.01. – 30.06.2020, αναλύονται ως κατωτέρω:
ΟΜΙΛΟΣ
1.1 30.6.2021
Εισπραττόμενα έξοδα
Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων
Έσοδα από απόσβεση επιδοτήσεων
Λοιπά

270.901

1.1 30.6.2020

8.366

132.646
211

73.811

105.357

1.440

21.232

354.518

259.446

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 1.1 30.6.2021 30.6.2020
270.901
132.646
8.366
211
105.357
73.811
1.439
21.231
354.517
259.446

6.13. Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης
Τα άλλα έξοδα Εκμετάλλευσης για τις περιόδους 01.01 – 30.06.2021 και 01.01. – 30.06.2020, αναλύονται
ως κατωτέρω:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 1.1 1.1 1.1 30.6.2021 30.6.2020 30.6.2021 30.6.2020
Συναλλαγματικές διαφορές έξοδα
6.591
6.591
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
11.391
2.409
11.391
2.409
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
39.077
39.077
60.416
464.860
60.416
464.860
Ζημιές από καταστροφή αποθεμάτων
Πρόστιμα - φόροι τέλη
150
150
Τόκοι υπερημερίας
240
240
Λοιπά έκτακτα έξοδα
162.438
337
162.438
31
240.836
507.072
240.836
506.766

6.14. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό
Στο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος για τις περιόδους 01.01 – 30.06.2021 και 01.01. – 30.06.2020,
αναλύονται ως κατωτέρω:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 1/1 1/1 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021
30/06/2020
Τόκοι - έξοδα τραπεζικών δανείων
163.300
161.021
163.300
161.021
Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης
19.406
27.233
19.406
27.233
Εκχώρηση απαιτήσεων *
59.368
56.385
59.368
56.385
Λοιπά τραπεζικά έξοδα
26.920
23.414
26.920
24.515
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα
268.994
269.153
268.994
268.052
(*) Αφορά έξοδα για εκχώρηση απαιτήσεων πελατών (χωρίς αναγωγή κινδύνου) σε εταιρείες
πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.
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Το μέσο κόστος του τραπεζικού δανεισμού (τόκοι και έξοδα τραπεζικών δανείων και χρηματοδοτικής
μίσθωσης / μέσο μηνιαίο ύψος τραπεζικών δανείων) ήταν 3% στο πρώτο εξάμηνο του 2021 και 3,1% στο
πρώτο εξάμηνο του 2020.

6.15. Κέρδος ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της
μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου.
Με την από 23.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 965.349,36€ στο ποσό των 14.529.290,76€,
με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων και έκδοση 1.787.684 νέων
κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών με ονομαστική αξία 0,54€ η κάθε μία. Η Επιτροπή Εταιρικών
Πράξεων του Χ.Α. στην Συνεδρίαση του στις 12.01.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση
στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων μετοχών. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής
στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ορίστηκε η 14η.01.2021. Η
έναρξη της διαπραγμάτευσης των 1.787.684 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε στις
20.01.2021. Με την από 28.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν της άσκησης
δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών στο πλαίσιο προγράμματος διάθεσης μετοχών στο
προσωπικό της Εταιρείας κατά το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 53.325€ στο ποσό των 14.582.615,76€, με καταβολή μετρητών και
έκδοση 98.750 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών με ονομαστική αξία 0,54€ η κάθε μία.
Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου που
έληξε στις 30.06.2021 καθώς και της συγκριτικής εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα.
ΟΜΙΛΟΣ
1.1-30.6.2021
1.1-30.6.2020
2.546.273
2.293.775
26.907.722
25.118.410
0,0946
0,0913

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-30.6.2021
1.1-30.6.2020
2.546.881
2.301.898
26.907.722
25.118.410
0,0947
0,0916

6.16. Αμοιβές και έξοδα σε Εργαζόμενους
Ο αριθμός των εργαζομένων και το κόστος τους που επιβάρυνε τα αποτελέσματα, κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2021 και 2020, ήταν:
ΟΜΙΛΟΣ

Μέσος αριθμός ατόμων
Άτομα στην λήξη της περιόδου
Τακτικές Αποδοχές
Παρεπόμενες παροχές & έξοδα
προσωπικού
Συνολικό κόστος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1.30.6.2021
149
155
2.799.415

1.1.30.6.2020
146
148
2.649.782

1.1.30.6.2021
149
155
2.799.415

1.1.30.6.2020
145
147
2.629.383

162.508

163.973

162.508

163.973

2.961.923

2.813.755

2.961.923

2.793.356
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6.17. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, απαιτήσεις και δεσμεύσεις
Α) Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις:
• Η Εταιρεία έχει ασκήσει κατά της υπ’ αριθμ. 56960/2009 απόφασης του Προϊσταμένου του ΕΟΦ,
με την οποία της επιβλήθηκαν ποσό 204.928,97 Ευρώ ως οφειλόμενες εισφορές και διαφορές
εισφορών 1% (επι πωλήσεων καλλυντικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1
περίπτωση ζ του Ν 1316/1983), ποσό 408.833,99 Ευρώ ως τόκοι υπερημερίας (κατ εφαρμογή
του άρθρου 11 παρ 5 του Ν 1316/1983) και ποσό Ευρώ 81.971,57 ως πρόστιμα (κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 11 παρ 3α του Ν 1316/1983) ήτοι συνολικά ποσό Ευρώ 695.734,53 την από
27.10.2009 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 41240/2009 Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών. Η με αρ. κατ. 41240/2009 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών έλαβε δικάσιμο και συζητήθηκε στις 29.09.2016 (εξ αναβολής από
09.06.2016), και εκδόθηκε η υπ’ αρ. 5492/2017 απόφαση του 19ου τμήματος, με την οποία η
υπόθεση παραπέμπεται για εκδίκαση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Επί της προσφυγής
εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Α439/31-1-2020 απόφαση η οποία ανέβαλε εκ νέου την εκδίκαση της
υπόθεσης για τη δικάσιμο της 4ης Ιουνίου 2020 και τελικώς η υπ’ αριθ. 504/2021 απόφαση, η
οποία έκανε δεκτή εν μέρει την προσφυγή της εταιρείας, ακύρωσε την 56960/30.07.2009
απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(Ε.Ο.Φ.) κατά το μέρος που επιβάλλονται με αυτήν εισφορές, πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής
και τόκοι υπερημερίας για τα έτη 1988, 1989, 1990, 1991 και 1998, μεταρρύθμισε την ίδια
απόφαση κατά το μέρος που αφορά τα έτη 1993, 1994, 1995, 1996 και 1997 και περιόρισε τις
οφειλόμενες διαφορές εισφορών, συνολικά σε € 122.616,62, πλέον προστίμου λόγω
εκπρόθεσμης καταβολής, ανερχομένου σε ποσοστό 40% του ποσού των οφειλομένων εισφορών
και τόκων υπερημερίας για τις καθυστερούμενες οφειλές, εφόσον οι σχετικές αξιώσεις του
Ε.Ο.Φ. για τους τόκους δεν είχαν υποκύψει στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 του Α.Κ.
Κατά της απόφασης αυτής η εταιρεία κατέθεσε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ενώπιον την με
αρ. κατ. ΑΡ1649/21.7.2021 αίτηση αναιρέσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, και αφού λάβει
νέο αριθμό κατάθεσης στο δικαστήριο αυτό, αναμένεται, εν συνεχεία να προσδιορισθεί η
ημερομηνία εκδίκασης.
•

Έχει ασκηθεί αγωγή από πρώην υπάλληλο της εταιρείας, ο οποίος διεκδικεί την αναγνώριση της
ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Η εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας,
βασίζεται στην εκτίμηση του δικηγόρου που χειρίζεται την υπόθεση, είναι η θετική έκβαση της
υπόθεσης.

•

Η εταιρεία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε Εμπόριο- Διανομές- Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» υπήρξε επί αρκετά
έτη διανομέας της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της λήξης της συνεργασίας αυτής έχει ανακύψει
αντιδικία και η ΕΛΓΕΚΑ κατέθεσε αίτημα προσφυγής σε διαιτησία που επιδόθηκε την 01.07.2021
ισχυριζόμενη ότι η Εταιρεία έχει παραβιάσει την σύμβαση που ίσχυε μεταξύ τους. Με την άνω
προσφυγή σε διαιτησία η ΕΛΓΕΚΑ διεκδικεί το συνολικό ποσό των 2.162.993,00 ευρώ (πλέον
ΦΠΑ) εντόκως από 1.7.2021. Η υπόθεση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, χωρίς η προσφεύγουσα
εταιρεία να έχει υποβάλει ακόμη έγγραφα και άλλα αποδεικτικά μέσα όσον αφορά στις αξιώσεις
της. Ως εκ τούτου, στο στάδιο που βρίσκεται η υπόθεση και με βάση τη άποψη των Νομικών μας
Συμβούλων δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για την έκβασή της.

•

Υπάρχουν επίδικες διαφορές της Εταιρείας κατά τρίτων. Η όποια ωφέλεια προκύψει θα
αναγνωριστεί στα αποτελέσματα της εταιρείας κατά την πραγματοποίηση της.

Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές.
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Β) Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
Για τις χρήσεις 2015 έως και 2019, η Εταιρία έχει λάβει Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013, χωρίς να
προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες
έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού
ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
Για τη χρήση 2020 ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη λήψη Έκθεσης
Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό αναμένεται
να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων του ‘Α εξαμήνου του 2021. Κατά την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
6.18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
α) Διεταιρικές συναλλαγές
Οι διεταιρικές συναλλαγές παρουσιάζονται ως ακολούθως:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.11.130.6.2021
30.6.2020
Έσοδα
PAPOUTSANIS Sp. Z o.o.
Σύνολο

-

Έξοδα
PAPOUTSANIS Sp. Z o.o.
Σύνολο

21.657
21.657

β) Διεταιρικά υπόλοιπα
Δεν υπάρχουν

γ) Συναλλαγές της εταιρείας με μέλη Δ.Σ., Διευθυντικά στελέχη και λοιπά συνδεδεμένα μέρη
ΟΜΙΛΟΣ

Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ και
διευθυντικών στελεχών (βάσει ειδικής σχέσης
μισθώσεως εργασίας)
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.130.06.2021

1.130.06.2020

246.863
54.500
19.200
320.563

310.898
19.392
25.200
355.490

1.11.130.06.2021 30.06.2020

246.863
54.500
19.200
320.563

310.898
19.392
25.200
355.490
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δ) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις με διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.6.2021 30.6.2020 30.6.2021 30.6.2020
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και
μέλη της διοίκησης από επί αποδώσει
λογαριασμούς
2.387
1.106
2.387
1.106
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και
μέλη της διοίκησης (από αμοιβές)
Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη

8.500

7.200

8.500

7.200

37.380

11.470

37.380

11.470

277

190

277

190

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
ε) Υπόλοιπο με μετόχους
Δεν υφίστανται.

Οι συναλλαγές συνδεδεμένων μερών γίνονται υπό όρους που ισοδυναμούν με εκείνους που επικρατούν
σε συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση.
6.19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν.

Βαθύ Αυλίδας, 3 Αυγούστου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

_______________________
Γεώργιος Γκάτζαρος

_______________________
Μενέλαος Τασόπουλος

Η Οικονομική Δ/ντρια & Μέλος Δ.Σ

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

___________________
Μαίρη Ισκαλατιάν

_______________________
Αλέξανδρος Γεωργιάδης
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