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Α. ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σχετικά µε την Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2011 

σύµφωνα µε το Νόµο 3556/2007 

 

 

Σύµφωνα µε το Νόµο 3556 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 παρακάτω 

υπογεγραµµένοι δηλώνουµε υπεύθυνα ότι: 

1. Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 – 

31.12.2011), ενοποιηµένες και µητρικής εταιρίας οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα µε 

τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 

ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Νόµο 

3556/30.4.2007. 

 

2. Η Ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του Νόµου 3556/30.4.2007. 

 

Βαθύ Αυλίδος, 27 Μαρτίου 2012 

 

 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ           Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΟΥ∆ΗΣ 
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Β. ΈΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

To ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Παπουτσάνης A.B.E.E. παρουσιάζει την ετήσια Έκθεση 

του για τις Ετήσιες Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011, η οποία συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Κ.Ν. 2190/1920, του Ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Οι ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των 

∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

 

1.Εξέλιξη  και επιδόσεις περιόδου αναφοράς  

Εντός του 2011 έλαβαν χώρα τα εξής σηµαντικά γεγονότα: 

Εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04 της επιχείρησής για την ενίσχυση 

επένδυσής της για επέκταση και εκσυγχρονισµό της παραγωγής µε την υπ´ αριθµ. Πρωτ. 

60676/ΥΠΕ/5/00805/Ν.3299/2004/29-12-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η συνολική επένδυση ανέρχεται στο ποσό των 

6.355.000 Ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης που εγκρίθηκε είναι 30%.  

 

Άλλα σηµαντικά γεγονότα  

1. Κατά το έτος 2011 συνεχίστηκε µε επιτυχία η προσπάθεια ανάπτυξης του κύκλου 
εργασιών µέσω σύναψης νέων συµφωνιών και ανάπτυξης των υφιστάµενων. 

2. Συνεχίστηκε το πλάνο διοικητικής αναδιάρθρωσης, περικοπής δαπανών και 
µείωσης του κόστους.  

3. Συνεχίστηκε η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου µε στόχο την καθετοποίηση 
παραγωγής, αύξηση της παραγωγικότητας, µείωση βιοµηχανικού κόστους και 

βελτίωση της ποιότητας των παραγοµένων.  

 

 

Κύκλος εργασιών – πωλήσεις  

Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε ως εξής:  

 

 2011 2010 µεταβολή 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. 14.460.902 12.899.128 12,1% 

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ - - - 

Π.∆. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Μ. ΕΠΕ - - - 

∆ιεταιρικές πωλήσεις - -  - 

Σύνολο 14.460.902 12.899.128 12,1% 

 

Ο κύκλος εργασιών κατά την χρήση 2011 αυξήθηκε κατά 12,1% παρά τις δυσχερείς 

οικονοµικές συνθήκες. Σηµειώνεται ότι το ποσοστό των εξαγωγών για το 2011 ανήλθε 

σε 38%.  

 

 

 

 



 

 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2011 

 6 

Λειτουργικά έξοδα – Μερικά και ολικά αποτελέσµατα  

Σχετικοί δείκτες 

 Όµιλος Εταιρεία Όµιλος Εταιρεία 

 2011 2011 2010 2010 

Ρυθµός ανάπτυξης πωλήσεων 12% 12% -7% -7% 

Περιθώριο Μικτού κέρδους 21,14% 21,14% 18,5% 18,5% 

Περιθώριο Καθαρού κέρδους 

(µετά από φόρους) -5,49% -7,69% -36,4% -32,7% 

 

• Τα περιθώρια µικτού και καθαρού κέρδους µετά φόρων σηµείωσαν σηµαντικότατη 
βελτίωση, λόγω της ανάπτυξης του τζίρου, της θετικής επίδρασης στην 

παραγωγικότητα από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και της συνεχούς 

παρακολούθησης του κόστους και των λειτουργικών δαπανών. 

• Αρνητική επίδραση στα περιθώρια κέρδους είχαν οι σηµαντικές και συνεχείς αυξήσεις 
των τιµών των πρώτων υλών σε συνδυασµό µε τη δυσκολία µετακύλισής του 

αντίστοιχου κόστους στις τιµές κατά το πρώτο εξάµηνο. Από το δεύτερο εξάµηνο 

σηµειώθηκε διόρθωση των τιµών των πρώτων υλών µέχρι ένα βαθµό. 

• Τα λειτουργικά έξοδα του Οµίλου (έξοδα διοίκησης και διάθεσης) µειώθηκαν από 4,2 
σε 4,1 εκατοµ. € ήτοι κατά 2,27% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, λόγω της 

συνεχούς προσπάθειας για περιορισµό δαπανών. 

• Τα ανωτέρω είχαν θετική επίδραση στα αποτελέσµατα του Οµίλου της χρήσης, τα 
οποία ανήλθαν (προ φόρων) σε ζηµίες 0,65 εκατ. Ευρώ έναντι ζηµιών 3,6 εκατ. Ευρώ 

το 2010.  

• Τα αποτελέσµατα του Οµίλου µετά φόρων διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 0,8 εκατ. Ευρώ 
το 2011 σε σχέση µε ζηµίες 4,7 εκατ. ευρώ το 2010. 

 

Χρηµατοοικονοµική διάρθρωση – δανειακή επιβάρυνση - ρευστότητα  

 

Χρηµατοοικονοµική διάρθρωση 
 Όµιλος Εταιρεία 

 2011 2010 2011 2010 

Χρηµατοοικονοµική διάρθρωση      

Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια 

κεφάλαια 1,07 1,03 1,05 0,97 

 

Ο ανωτέρω δείκτης επιβαρύνθηκε κατά το έτος 2011 κυρίως λόγω αύξησης των 

υποχρεώσεων που προέκυψαν από την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών. 

∆ανειακή επιβάρυνση 
 Όµιλος Εταιρεία 

 2011 2010 2011 2010 

     

Σύνολο ∆ανείων /Σύνολο Ενεργητικού  0,27 0,25 0,25 0,27 
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Τραπεζικές υποχρεώσεις  

Η κατάσταση του τραπεζικού δανεισµού σε επίπεδο οµίλου την 31.12.2011 

διαµορφώθηκε ως εξής:  
 2011 2010 

∆ανειακά τραπεζικά κεφάλαια 10.284.999 9.807.659 

µείον Χρηµατικά διαθέσιµα (4.468.309) (5.267.247) 

Καθαρό χρέος 5.816.690 4.540.412 

Ίδια κεφάλαια 19.486.110 20.278.546 

Συντελεστής Μόχλευσης 29,85% 22,39% 

 

∆είκτης ρευστότητας. 
 Όµιλος Εταιρεία 

 2011 2010 2011 2010 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις  1,00 1,28 1,03 1,36 

 

2. Άλλες σηµαντικές πληροφορίες της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 

Τα ακίνητα του Οµίλου, που δεν µεταβλήθηκαν από τη προηγούµενη χρήση, αναλύονται 

ως εξής : 

 

Ακίνητα Μητρικής 

Τα ιδιόκτητα και ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και οικόπεδα της Εταιρείας 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
     

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(σε τ.µ.) 

ΧΡΗΣΗ 

Αγροτεµάχιο στη Ριτσώνα 

Βοιωτίας (επί του οποίου 

βρίσκεται το εργοστάσιο) 

38.246 

Ιδιοχρησιµοποιούµενο 

Αγροτεµάχιο στη Ριτσώνα 

Βοιωτίας 
5.042 

Ιδιοχρησιµοποιούµενο 

Αγροτεµάχιο στη Ριτσώνα 

Βοιωτίας 
2.905 

Ιδιοχρησιµοποιούµενο 

Αγροτεµάχιο στη Ριτσώνα 

Βοιωτίας 
2.905 

Ιδιοχρησιµοποιούµενο 

Αγροτεµάχιο στη Ριτσώνα 

Βοιωτίας 
932 

Ιδιοχρησιµοποιούµενο 

Εργοστάσιο στη Ριτσώνα 

Βοιωτίας 
8.383 

Ιδιοχρησιµοποιούµενο 

Αγροτεµάχιο στη Ριτσώνα 

Βοιωτίας (επί του οποίου 

βρίσκεται το βιοµηχανοστάσιο) 

8.400 

Ιδιοχρησιµοποιούµενο 

Βιοµηχανοστάσιο στη Ριτσώνα 

Βοιωτίας 
2.676 

Ιδιοχρησιµοποιούµενο 

Αγρόκτηµα στο Νοµό Ευβοίας 
130.000 

Eπενδύσεις σε ακίνητα κατεχόµενες για 

κεφαλαιουχική ενίσχυση 

Ισόγεια κατοικία επί του 

αγροκτήµατος στο Νοµό Ευβοίας 
95 

Eπενδύσεις σε ακίνητα κατεχόµενες για 

κεφαλαιουχική ενίσχυση 

 

∆εν υπάρχουν Ακίνητα Θυγατρικών 
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Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται εµπράγµατα βάρη για εξασφάλιση 

τραπεζικών δανείων που αναλύονται στις σηµειώσεις επί των Οικονοµικών 

καταστάσεων. 

Στις σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων θα βρείτε ανάλυση όλων 

των κονδυλίων των Οικονοµικών καταστάσεων της Μητρικής και του Οµίλου.  

 

Ίδιες µετοχές 

Η εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν κατέχουν ίδιες µετοχές. 

 

∆ραστηριότητες στον τοµέα Ερευνών και Ανάπτυξης 

Το τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της µητρικής εταιρείας δραστηριοποιείται στην 

έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην τροποποίηση των υπαρχόντων ώστε να 

ανταποκρίνονται στις τρέχουσες καταναλωτικές τάσεις.  

 

 

3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 

Κίνδυνος µεταβολής τιµών 

Οι βασικές α΄ ύλες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή είναι τα φυτικά έλαια και τα 

χηµικά παράγωγα αυτών, το ζωικό λίπος και διάφοροι τύποι πλαστικών. Η τιµή των 

παραπάνω κυµαίνεται ανάλογα µε την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσµια αγορά, 

δεδοµένου ότι τα περισσότερα είναι χρηµατιστηριακά προϊόντα. Λόγω του αυξηµένου 

ανταγωνισµού του κλάδου, τυχόν αυξήσεις των διεθνών και εγχωρίων τιµών της πρώτης 

ύλης δεν µετακυλίονται εύκολα 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, µειώνοντας τον κίνδυνο εξάρτησης.  

Για την αντιστάθµιση του κινδύνου αυτού δεν χρησιµοποιούνται παράγωγα. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος  

∆εδοµένης της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης ο πιστωτικός κίνδυνος είναι αυξηµένος. 

Για την αντιµετώπιση του κινδύνου οι εταιρείες του Οµίλου παρακολουθούν συνεχώς 

την οικονοµική κατάσταση των οφειλετών τους και κάνουν τις απαιτούµενες ενέργειες, 

(ασφάλεια πιστώσεων, νοµικές ενέργειες) µε βάση την πιστωτική πολιτική της εταιρείας, 

για τη µείωση του κινδύνου αυτού.   

Για την εταιρεία οι εισπρακτέοι εµπορικοί λογαριασµοί περιλαµβάνουν κυρίως 

απαιτήσεις από τον πελάτη – διανοµέα των επωνύµων προϊόντων στην Ελληνική αγορά, 

µεγάλες αλυσίδες super market για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και µεγάλους οίκους του 

εξωτερικού, καθώς και απαιτήσεις από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του εσωτερικού.    

Η θυγατρική εταιρεία του οµίλου δεν έχει εµπορική δραστηριότητα.  

 

Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγµατικός κίνδυνος 

 

Το χρηµατοοικονοµικό κόστος από το σύνολο του τραπεζικού δανεισµού της εταιρείας 

και του οµίλου είναι κυµαινόµενο µε βάσει το euribor. Ο τραπεζικός δανεισµός είναι 

αποκλειστικά σε ευρώ. Η διοίκηση πιστεύει ότι δεν υφίστανται σηµαντικοί κίνδυνοι από 
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πιθανή µεταβολή των επιτοκίων, ενώ η επίπτωση στην πιστοληπτική ικανότητα του 

οµίλου 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 της τάξης του +1% ή –

1% (2010: +/-1%). Το επιτόκιο στο οποίο δανείζεται η εταιρεία είναι στα επίπεδα της 

αγοράς. 

 

 2011 2010 

 Ποσά σε € 

Όµιλος 99.384 104.161 

Μητρική Εταιρεία 99.384 104.161 

 

Η εταιρεία και ο Όµιλος δεν κάνουν σηµαντικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. ∆εν 

υπάρχουν σηµαντικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε άλλο νόµισµα πλην του ευρώ. 

Εποµένως δεν υπάρχουν συνθήκες που θα µπορούσαν να την εκθέσουν σε 

συναλλαγµατικό κίνδυνο.  
 

 Κίνδυνος ρευστότητας – ταµειακών ροών 

Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας  περιλαµβάνει τη διασφάλιση ύπαρξης επαρκών 

διαθεσίµων και ισοδυνάµων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας, 

µέσω της ύπαρξης επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.  

Ο Όµιλος σύµφωνα µε τις παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2011 εµφανίζει 

υψηλά ταµειακά διαθέσιµα και οριακά θετικό κεφάλαιο κίνησης και άρα δεν έχει 

σηµαντικό κίνδυνο ρευστότητας. Επιπλέον η Εταιρεία έχει διαφοροποιήσει και µειώσει 

το χρόνο πίστωσης των πελατών της προκειµένου να βελτιώσει περαιτέρω το κεφάλαιο 

κίνησης της. 

Οι ανάγκες ρευστότητας  παρακολουθούνται από την εταιρεία σε καθηµερινή και 

εβδοµαδιαία βάση, καθώς και σε µια κυλιόµενη περίοδο 30 ηµερών. Οι µεσο-

µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους 6 µήνες και το επόµενο έτος 

προσδιορίζονται τριµηνιαία.  

 

Κίνδυνος µείωσης της ζήτησης λόγω της γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης 

Η καταναλωτική ύφεση έχει ήδη επηρεάσει τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται ο 

Όµιλος αλλά όχι σηµαντικά καθώς η όποια µείωση των επώνυµων προϊόντων της 

Εταιρείας αντισταθµίζεται από αύξηση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας κλάδος στον 

οποίο κατέχει σηµαντική θέση η Εταιρεία. ∆εν αναµένεται περεταίρω σηµαντική 

επίπτωση για την επόµενη χρήση. Θα πρέπει βέβαια να υπογραµµισθεί ότι µια 

γενικότερη υποχώρηση της ζήτησης θα µπορούσε να έχει επιπτώσεις κυρίως στις αγορές 

του εξωτερικού και στις τουριστικές περιοχές.  

 

Κίνδυνος µη  συνέχισης της δραστηριότητας 

Αξιολογήθηκαν τα γεγονότα, οι συνθήκες και σχετικοί επιχειρηµατικοί κίνδυνοι που θα 

µπορούσαν να δηµιουργήσουν σοβαρή αµφιβολία για τη δυνατότητα συνέχισης της 

δραστηριότητας της εταιρείας κατά την επόµενη χρήση. Καθώς ο Όµιλος εµφανίζει 
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σηµαντικά ταµειακά διαθέσιµα και οριακά θετικό κεφάλαιο κίνησης ύψους παρά τις 

αρνητικές λειτουργικές ταµειακές ροές ύψους 0,7 εκατ. Ευρώ και σε συνδυασµό µε τις 

χαµηλές ανάγκες ροών για επενδυτικές δραστηριότητες ο κίνδυνος µη συνέχισης 

δραστηριότητας δεν υφίσταται. 

 

4. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης µέχρι την σύνταξη της 
Έκθεσης 

 

∆εν υφίστανται. 

 

5. Στόχοι και προοπτικές – Προβλεπόµενη πορεία του Οµίλου και της Εταιρείας 

 

Κατά το έτος 2011, οι προσπάθειες µείωσης κόστους µέσω του επενδυτικού σχεδίου, 

περιορισµού των δαπανών µέσω αναδιοργάνωσης και διαπραγµάτευσης µε προµηθευτές 

σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη κατά 12%, είχαν σαν αποτέλεσµα την σηµαντικότατη 

βελτίωση των αποτελεσµάτων µετά φόρων και επίτευξη θετικών αποτελεσµάτων προ 

χρηµατοοικονοµικών και αποσβέσεων ύψους 1,6 εκατ. ευρώ. Οι προσπάθειες της 

διοίκησης για ανάπτυξη του κύκλου εργασιών είχαν θετικά αποτελέσµατα κατά το έτος 

2011 και αναµένεται να συνεχιστούν και κατά το έτος 2012 µε στόχο πάντα την 

επίτευξη θετικών αποτελεσµάτων. Σηµαντική παραµένει η επίτευξη ταχείας είσπραξης 

και η αποφυγή επισφαλειών παρά τον στόχο της ανάπτυξη των εργασιών. 

 

Η θυγατρική εταιρεία του οµίλου, που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση έχει διακόψει τη 

δραστηριότητά της και δεν προβλέπεται επαναδραστηριοποίησή τους την επόµενη 

χρήση.  

∆εν προβλέπεται εξαγορά ή πώληση εταιριών, ή οποιαδήποτε άλλη µεταβολή στη 

σύνθεση του οµίλου για την επόµενη χρήση.  

 

 
6. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
Οι συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, αφορούν : 

 

α) συναλλαγές της εταιρείας µε τις θυγατρικές της και συναλλαγές των θυγατρικών 

µεταξύ τους. ∆εν υπήρξαν ουσιαστικές τέτοιες συναλλαγές στη χρήση. 

  

β) Συναλλαγές της εταιρείας µε µέλη του ∆.Σ. και διευθυντικά στελέχη.  Οι συναλλαγές 

αυτές αφορούν αποκλειστικά αµοιβές τους για την εργασία τους.  

 

γ) Συναλλαγές µε βασικούς µετόχους.  Αφορούν τη χρηµατοδότηση της εταιρείας µε 

µακροπρόθεσµο δανεισµό.  
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007. 

 

Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποβάλλεται προς την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του Ν. 

3556/2007, και έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 του 

ίδιου Νόµου. 

 

(α) ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου 

Μετά τις συνενώσεις µετοχών (reverse split) και τους συµψηφισµούς ζηµιών µε µετοχικό 

κεφάλαιο που πραγµατοποιήθηκαν το 2010 αλλά και την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, το 

µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε εκατοµµυρίων επτακοσίων 

σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών 

(15.747.184,39), διαιρούµενο σε πενήντα εκατοµµύρια επτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες 

τριακόσιες εξήντα εννιά (50.797.369) κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,31 ευρώ η 

κάθε µία.  

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών στην Ειδική Κατηγορία Επιτήρησης. 

Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα µε το 

ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε µετοχή 

ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και το Καταστατικό 

της Εταιρείας και ειδικότερα: 

 

• Το δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 

• Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της 

Εταιρείας. 

• Το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση. 

• Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε 

µετρητά και την ανάληψη νέων µετοχών. 

• Το δικαίωµα λήψης αντιγράφων των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων των 

ορκωτών ελεγκτών και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

 

(β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας 

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας, οι οποίες είναι άυλες και εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών, γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού 

της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους. 

 

(γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του 

Ν.3556/2007 

Με βάση την συµµετοχή στην τελευταία έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων κατά 

την 11/1/2011, οι µέτοχοι που κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο από 5% παρατίθενται στον 

παρακάτω πίνακα: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ 

Αρ. Μετοχών 

% επί του 

µετοχικού 

κεφαλαίου 

RAGUSO Co Ltd 38.801.347 76,385% 

THRUSH INVESTMENT 

HOLDINGS LTD 
2.631.200 5,180% 

Λοιποί Μέτοχοι  (συνολικά)   9.364.821 18,436% 

Σύνολο 50.797.369,00 100,00% 

 

(δ) Κάτοχοι µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα 

ελέγχου. 

 
(ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου - Προθεσµίες άσκησης σχετικών δικαιωµάτων. 

∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που 

απορρέουν από τις µετοχές της.  

 
(στ) Συµφωνίες Μετόχων για περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή στην άσκηση 

δικαιωµάτων ψήφου 
∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που 

απορρέουν από τις µετοχές της και δεν έχει άλλως περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας τέτοια 

συµφωνία µετόχων.  

 
(ζ) Κανόνες διορισµού/ αντικατάστασης µελών ∆Σ και τροποποίησης Καταστατικού εφόσον 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον ΚΝ 2190/1920. 

 

Οι κανόνες που προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας για τον διορισµό/αντικατάσταση 

των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίηση του Καταστατικού δεν 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920, µε την επιφύλαξη των κατωτέρω: 

 
1. Αν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποµένουν και εφόσον αυτά δεν είναι λιγότερα από πέντε (5), 

δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική όταν 

ο αριθµός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού (ήτοι τα πέντε µέλη) έτσι ώστε 

να συµπληρωθεί το όριο αυτό.  

 

2. Το Καταστατικό της Εταιρείας έχει εναρµονισθεί µε τις διατάξεις του Ν.3604/2007 και οι 

διατάξεις του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στο Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 

 
 (η) Αρµοδιότητα του ∆.Σ. για έκδοση νέων µετοχών / αγορά ίδιων µετοχών σύµφωνα µε το 

άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20. 
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) του Κ.Ν. 2190/1920, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωµα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 

που υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει το 

µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε την έκδοση νέων µετοχών, µε απόφασή του που λαµβάνεται 

µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του. Στην περίπτωση 

αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι 

καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω 

εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να 

ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία 

για κάθε ανανέωση.  
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2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, µε απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης µπορεί να θεσπιστεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεµένων µε 

αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε, µε τη µορφή δικαιώµατος 

προαίρεσης αγοράς µετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον ανώτατο αριθµό µετοχών που µπορεί να εκδοθούν, ο 

οποίος βάσει του νόµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάµενων µετοχών, εάν οι 

δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωµα (option) αγοράς µετοχών, την τιµή και τους όρους διάθεσης 

των µετοχών στους δικαιούχους καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο.  

 

3. Με ευθύνη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, η Εταιρεία δύναται η ίδια ή 

µε πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνοµά του, αλλά για λογαριασµό της, να αποκτήσει δικές της 

µετοχές, µετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και µε τους ειδικότερους όρους και 

διαδικασίες των παραγράφων 1 έως 9 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
(θ) Σηµαντικές συµφωνίες της Εταιρίας που ισχύουν / τροποποιούνται/ λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 
∆εν υφίστανται συµφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

 

(ι) Συµφωνίες αποζηµίωσης µελών ∆Σ ή προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης/ απόλυσης 

χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού θητείας/ απασχόλησης λόγω δηµόσιας πρότασης 
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το 

προσωπικό της, οι οποίες προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης σε περίπτωση παραίτησης ή 

απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της 

δηµόσιας πρότασης. 

 

27 Μαρτίου 2012 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Η παρούσα ∆ήλωση  Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43
α
 

παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παρ. 2 του 

άρθρου 2 του Ν.3873/2010 και αποτελεί µέρος της Ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 

∆.Σ. της Εταιρείας.   

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης    
1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης  

1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. 

Ειδικές διατάξεις - πρακτικές του Κώδικα για εισηγµένες εταιρείες - που δεν εφαρµόζει η 

Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της µη εφαρµογής  

1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των 

προβλέψεων του νόµου  

2. Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων σε Σχέση µε τη ∆ιαδικασία Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

και Χρηµατοοικονοµικών Αναφορών 

2.1 Γενικά 

2.2 ∆ικλείδες ασφαλείας διαδικασίας σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων και 

χρηµατοοικονοµικών αναφορών 

3. ∆ιοικητικό Συµβούλιο  
3.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

3.2 Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

3.3 Επιτροπή Ελέγχου  

3.4 Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της εταιρείας  

4. Γενική Συνέλευση των µετόχων  

4.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής  

4.2  ∆ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος άσκησής τους  

5. Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγρ. 1 της 

οδηγίας 2004/25/ΕΚ, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρείες 

διοικούνται και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστηµα 

σχέσεων ανάµεσα στη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τους µετόχους 

και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, συνιστά τη δοµή µέσω της οποίας προσεγγίζονται και 

τίθενται οι στόχοι της Εταιρείας, προσδιορίζονται τα µέσα επίτευξης των στόχων αυτών 

και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της ∆ιοίκησης κατά την 

διαδικασία εφαρµογής των ανωτέρω.  

Στην Ελλάδα, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως µέσω της 

υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο ν. 3016/2002 και η απόφαση 5/204/2000 της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που, µεταξύ άλλων, επιβάλλουν τη συµµετοχή µη 

εκτελεστικών και ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών στα ∆Σ των ελληνικών 
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εισηγµένων εταιρειών, τη θέσπιση και τη λειτουργία µονάδας εσωτερικού ελέγχου και 

την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας µε ελάχιστο υποχρεωτικό 

περιεχόµενο σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις. Επιπλέον, άλλες  νοµοθετικές πράξεις 

ενσωµάτωσαν στο ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού 

δικαίου, δηµιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ν. 3693/2008, 

που επιβάλλει τη σύσταση επιτροπών ελέγχου, καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις 

γνωστοποίησης, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση µιας 

εταιρείας, ο ν. 3884/2010 που αφορά σε δικαιώµατα των µετόχων και πρόσθετες 

εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους µετόχους στο πλαίσιο της 

προετοιµασίας της Γενικής τους Συνέλευσης και ο ν. 3873/2010, που ενσωµάτωσε στην 

ελληνική έννοµη τάξη την Οδηγία 2006/46/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί ετησίων 

και ενοποιηµένων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών. Τέλος, ο νόµος περί 

ανωνύµων εταιρειών (Κ.Ν. 2190/1920, τον οποίον τροποποιούν αρκετές από τις 

παραπάνω διατάξεις) περιλαµβάνει τους βασικούς κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης 

των ανωνύµων εταιρειών.  

 

1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  

   

1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  

 

Η Εταιρεία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) για τις 

Εισηγµένες Εταιρείες (καλούµενος εφεξής «Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται 

στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED TELIKO JAN2011.pdf 

Εκτός του ιστοτόπου του ΣΕΒ, ο Κώδικας είναι διαθέσιµος σε όλο το προσωπικό και σε 

έντυπη µορφή στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και στη ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου 

∆υναµικού.  

 

1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση 

αυτών. Ειδικές διατάξεις - πρακτικές του Κώδικα για εισηγµένες εταιρείες - 

που δεν εφαρµόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της µη εφαρµογής  

 

Η Εταιρεία βεβαιώνει κατ’ αρχάς µε την παρούσα δήλωση ότι εφαρµόζει πιστά και 

απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας (κ.ν. 2190/1920, ν. 3016/2002, 

απόφαση 5/204/2000 και ν. 3693/2008) οι οποίες διαµορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, εφαρµοζόµενος 

από Εταιρεία, οι µετοχές της οποίας διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά. 

Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωµατώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης (Σ.Ε.Β.) στον οποίο η Εταιρεία υπάγεται, πλην όµως ο εν λόγω Κώδικας 

περιέχει και µια σειρά από επιπλέον (των ελαχίστων απαιτήσεων) ειδικές διατάξεις.   

 Η Εταιρεία, κατά περίπτωση, αποκλίνει ή δεν εφαρµόζει στο σύνολό τους, ορισµένες 

διατάξεις του Κώδικα, που αφορούν «Ειδικές πρακτικές  για εισηγµένες εταιρείες». 

Κατωτέρω αναφέρονται αναλυτικά οι εν λόγω αποκλίσεις (στο τέλος κάθε παραγράφου 

αναφέρεται η αρίθµηση του Κώδικα των σχετικών ειδικών πρακτικών). 

Επισηµαίνεται ότι στην αναφορά που ακολουθεί περιλαµβάνονται και οι εξαιρέσεις για 

ειδικές πρακτικές για εισηγµένες εταιρείες µικρότερου µεγέθους, ήτοι, που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στους δείκτες FTSE/ATHEX 20 και FTSE/ATHEX Mid 40, για τις 
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οποίες ο Κώδικας προβλέπει στο Παράρτηµα 1 αυτού τη δυνατότητα εξαίρεσής τους από 

την υποχρέωση εξήγησης της µη συµµόρφωσης µε αυτές.   

 

Αναφορικά  µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του  
Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου    

- το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί σε σύσταση ειδικής ξεχωριστής επιτροπής, η 

οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆.Σ. και 

προετοιµάζει προτάσεις προς το ∆.Σ. όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών 

και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδοµένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση 

µε τις αµοιβές αυτές είναι σταθερή και διαµορφωµένη, αλλά και αφετέρου διότι ενόψει 

του µεγέθους της Εταιρείας η ύπαρξη τέτοιων επιτροπών δεν αξιολογείται ως απολύτως  

αναγκαία.   Α Ι (1.2) 

 

Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- το ∆.Σ. δεν αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) µέλη, αλλά από πέντε (5) 

µέλη, µε καταστατική πρόβλεψη τη δυνατότητα εκλογής ∆Σ κατ’ ελάχιστο µε τέσσερα 

(4) µέλη και µέγιστο έντεκα (11) µέλη, καθώς το µέγεθος και η οργάνωση της Εταιρείας 

δεν δικαιολογούν την ύπαρξη ενός τέτοιου πολυπληθούς συµβουλίου. Α ΙΙ (2.1) 

 

Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ούτε κρίνεται σκόπιµη ενόψει της οργανωτικής δοµής 

και λειτουργίας αλλά και του µεγέθους της Εταιρείας η δηµιουργία της διάκρισης 

αυτής Α ΙΙ (3.1)   

 - το ∆.Σ. δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα 

µέλη του, αλλά εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, καθώς αξιολογείται ως προέχουσας 

σηµασίας η συνδροµή εκ µέρους του Αντιπροέδρου, του Προέδρου του ∆Σ στην 

άσκηση των εκτελεστικών του καθηκόντων.  Α ΙΙ (3.3 & 3.4)  

   

Ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ∆.Σ., καθώς λόγω της δοµής 

και λειτουργίας της Εταιρείας η συγκεκριµένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη 

κατά την παρούσα χρονική στιγµή. A V (5.4 έως 5.8) 

 

Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- το ∆.Σ. στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων 

και 12µηνο πρόγραµµα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα µε τις 

ανάγκες της Εταιρείας, καθώς αφενός µεν ενόψει του γεγονότος ότι όλα τα µέλη αυτού 

είναι κάτοικοι νοµού Αττικής, είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του ∆.Σ., όταν 

το επιβάλλουν οι ανάγκες της Eταιρείας ή ο νόµος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισµένου 

προγράµµατος δράσεως.  Α VI (6.1)  

- δεν υφίσταται προς το παρόν πρόβλεψη για υποστήριξη του ∆Σ κατά την άσκηση του 

έργου του από ικανό, εξειδικευµένο και έµπειρο εταιρικό γραµµατέα, καθώς τα βασικά 

καθήκοντα του αναπληρώνονται από άλλες υπηρεσίες της εταιρείας. A VI (6.2, 6.3) 

- δεν υφίσταται ανάγκη για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση µεταξύ του 

Προέδρου του ∆.Σ. και των µη εκτελεστικών µελών του χωρίς την παρουσία των 

εκτελεστικών µελών προκειµένου να συζητά την επίδοση και τις αµοιβές των 

τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέµατα συζητούνται παρουσία όλων των µελών του 

∆.Σ. χωρίς στεγανά. Α VI (6.5)  
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- δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα 

νέα µέλη του ∆.Σ. αλλά και την διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση για τα 

υπόλοιπα µέλη, δεδοµένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του ∆Σ πρόσωπα που 

διαθέτουν  ικανή και αποδεδειγµένη εµπειρία και οργανωτικές –διοικητικές ικανότητες.  

A VI (6.6) 

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ∆.Σ. για 

την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων 

στο βαθµό που χρειάζονται, καθώς δεν υπάρχουν επιτροπές του ∆Σ, πλην της Επιτροπής 

Ελέγχου, ως νόµος ορίζει και οι σχετικοί πόροι, όπου είναι αναγκαίο, εγκρίνονται ανά 

περίπτωση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές 

ανάγκες. A V (6.10) 

     

Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- δεν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό την αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας του ∆.Σ. και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του 

Προέδρου του ∆.Σ. κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος 

Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. ελλείψει ανεξάρτητου 

Αντιπροέδρου.  Εκτός από την αξιολόγηση του ∆Σ µέσω της Έκθεσης Πεπραγµένων του 

από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, το ∆Σ παρακολουθεί και 

επανεξετάζει την υλοποίηση των αποφάσεών του σε ετήσια βάση. Επιπλέον των 

ανωτέρω, ήδη εξετάζεται η εισαγωγή συστήµατος αξιολόγησης του ∆Σ και των 

επιτροπών του. A VII (7.1, 7.2 και 7.3)   

 

Αναφορικά µε τον Εσωτερικό έλεγχο  
 Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου   

- ∆εν πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις της επιτροπής µε τον εξωτερικό ελεγκτή, χωρίς 

την παρουσία των µελών της ∆ιοίκησης, επειδή υπήρχε συχνή επικοινωνία µε όλα τα 

µέλη του ∆.Σ. Η πρακτική αυτή προβλέπεται να εφαρµοσθεί από την επόµενη χρήση. Β Ι 

(1.6) 

-δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισµός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου, 

καθώς τα βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της ως άνω επιτροπής, 

προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείµενες διατάξεις και από τον κώδικα. Β Ι (1.7). 

Το ∆Σ της Εταιρείας θα συντάξει γραπτό Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της 

Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το νόµο µέχρι την 30.06.2012. 

-δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για τη χρήση  υπηρεσιών εξωτερικών 

συµβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία 

των µελών αυτής διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της. Β Ι (1.9)    

 

Αναφορικά µε τις Αµοιβές  
Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών  

- δεν υφίσταται επιτροπή αµοιβών,  η οποία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των 

αµοιβών των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. και κατά συνέπεια δεν 

υπάρχουν ρυθµίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα 

συνεδριάσεών της και για άλλα θέµατα που αφορούν την λειτουργία της. Η σύσταση της 

εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας  δεν έχει αξιολογηθεί 

ως αναγκαία µέχρι σήµερα. Οι εν γένει αµοιβές του Προέδρου του ∆Σ, του ∆ιευθύνοντος 

Συµβούλου καθώς και των µελών του ∆Σ, εκτελεστικών και µη, εγκρίνονται από την 

τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων και δηµοσιοποιούνται επαρκώς στις 

Οικονοµικές καταστάσεις, βάσει του ∆ΛΠ 24. ∆εν γίνεται δηµοσιοποίηση έκθεσης 
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αµοιβών στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθόσον η υποχρέωση αυτή, µε βάση 

τον Kώδικα έχει αναβληθεί. Γ Ι (1.1 – 1.11). 

- ∆εν προβλέπονται bonus στις συµβάσεις της Εταιρείας µε τα εκτελεστικά µέλη του ∆Σ 

που διατηρούν συµβάσεις µε την Εταιρεία.. Γ Ι (1.3) 

     

Αναφορικά µε τις  σχέσεις µε τους µετόχους  
Επικοινωνία µε τους µετόχους  

- δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση ή εξαίρεση.  

 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων  

- δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση, εκτός της εξαίρεσης που παρέχει ο κώδικας, 

σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1, για τις πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα. ∆ ΙΙ (1.1) 

 

 

1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των 

προβλέψεων του νόµου 

 

Η Εταιρεία εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις προβλέψεις του ως άνω νοµοθετικού 

πλαισίου σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση (κ.ν. 2190/1920, ν. 3016/2002, απόφαση 

5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ν. 3693/2008 και ν.3873/2010). ∆εν 

υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή εφαρµοζόµενες πρακτικές επιπλέον των 

ως άνω προβλέψεων.  

 

 

2. Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και 
∆ιαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση µε τη ∆ιαδικασία Σύνταξης των Οικονοµικών 
Καταστάσεων και Χρηµατοοικονοµικών Αναφορών 

 

Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε 

τη διαδικασία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και των χρηµατοοικονοµικών 

αναφορών περιλαµβάνει δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς µηχανισµούς σε διάφορα 

επίπεδα µέσα στον Οργανισµό όπως περιγράφεται παρακάτω: 

2.1 Γενικά 

 

Αναγνώριση, αξιολόγηση, µέτρηση και διαχείριση κινδύνων: 

Η αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων γίνεται κυρίως κατά την φάση κατάρτισης 

του στρατηγικού σχεδιασµού και του ετήσιου επιχειρηµατικού προγράµµατος. Τα θέµατα 

που εξετάζονται ποικίλουν ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς και της βιοµηχανίας και 

περιλαµβάνουν ενδεικτικά εξελίξεις και τάσεις στις αγορές που δραστηριοποιείται η 

εταιρεία ή αποτελούν σηµαντικές πηγές πρώτων υλών, αλλαγές τεχνολογίας, 

µακροοικονοµικούς δείκτες και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το ∆.Σ. πραγµατοποιεί 

ετήσια επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής, των κυρίων επιχειρηµατικών κινδύνων 

και των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου.   

Σχεδιασµός και παρακολούθηση /Προϋπολογισµός: 

Η πορεία της εταιρείας παρακολουθείται µέσω λεπτοµερούς προϋπολογισµού. Η εξέλιξη 

των οικονοµικών µεγεθών της εταιρείας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από εξωγενείς 

παράγοντες που είναι οι τιµές πρώτων υλών και άλλοι παράγοντες της αγοράς. Για το 

λόγο αυτό ο προϋπολογισµός αναπροσαρµόζεται σε τακτά διαστήµατα για να λάβει 

υπόψη τις αλλαγές αυτές. Η διοίκηση παρακολουθεί την εξέλιξη των οικονοµικών 
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µεγεθών της εταιρείας µέσω τακτικών αναφορών, συγκρίσεων µε τον προϋπολογισµό 

καθώς και συναντήσεων της διοικητικής οµάδας. 

Επάρκεια Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου: 

Η ∆ιοίκηση έχει σχεδιάσει και εκτελεί διαρκείς εποπτικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι 

ενσωµατωµένες στη λειτουργία της Εταιρείας κι οι οποίες διασφαλίζουν ότι το Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου διατηρεί διαχρονικά την αποτελεσµατικότητά του. Η Εταιρεία 

διενεργεί και περιοδικές µεµονωµένες αξιολογήσεις ως προς την καταλληλότητα του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες υλοποιούνται κατά κύριο λόγο µέσω της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η Εταιρεία διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία µεταξύ άλλων 

διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων που εφαρµόζονται 

από τη ∆ιοίκηση είναι επαρκείς, διασφαλίζει την αποτελεσµατική λειτουργία του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και την ποιότητα και αξιοπιστία της παρεχόµενης 

πληροφόρησης από τη ∆ιοίκηση προς το ∆Σ αναφορικά µε το Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

Η επάρκεια του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθείται σε συστηµατική 

βάση από την Επιτροπή Ελέγχου µέσω αµφίδροµης επικοινωνίας µε την Υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου. 

Πρόληψη και καταστολή της χρηµατοοικονοµικής απάτης: 

Στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνων οι περιοχές οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου 

για χρηµατοοικονοµική απάτη παρακολουθούνται µε τα κατάλληλα συστήµατα ελέγχου 

και ανάλογα αυξηµένες δικλείδες ασφαλείας. Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη 

οργανογράµµατος, κανονισµού λειτουργίας, καθώς και λεπτοµερών διαδικασιών και 

εγκριτικών ορίων. Επίσης, επιπλέον των ελεγκτικών µηχανισµών που εφαρµόζει κάθε 

διεύθυνση, όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας υπόκεινται σε ελέγχους από την 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.  

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας: 

Η Εταιρεία έχει συντάξει σχετικό Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, που είναι 

εγκεκριµένος από το ∆Σ. Μέσα στα πλαίσια του Κανονισµού ορίζονται και οι 

αρµοδιότητες και ευθύνες των βασικών θέσεων εργασίας, προάγοντας έτσι τον επαρκή 

διαχωρισµό αρµοδιοτήτων εντός της Εταιρείας.  

∆ικλείδες ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήµατα 

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο παρακολούθησης και ελέγχου των 

πληροφοριακών συστηµάτων της, το οποίο ορίζεται από επιµέρους ελεγκτικούς 

µηχανισµούς, πολιτικές και διαδικασίες. Μεταξύ αυτών είναι ο καθορισµός 

συγκεκριµένων δικαιωµάτων εισόδου για όλους τους εργαζοµένους ανάλογα µε τη θέση 

και το ρόλο που κατέχουν, ενώ τηρείται επίσης και σχετικό αρχείο εισόδου στα 

συστήµατα της Εταιρείας. 

 

2.2 ∆ικλείδες ασφαλείας διαδικασίας σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων και 

χρηµατοοικονοµικών αναφορών 
Ως µέρος των διαδικασιών σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 

Εταιρείας, υφίστανται και λειτουργούν συγκεκριµένες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες 

σχετίζονται µε τη χρήση εργαλείων και µεθοδολογιών κοινώς αποδεκτών βάσει των 

διεθνών πρακτικών. Οι βασικότερες περιοχές στις οποίες λειτουργούν δικλείδες 

ασφαλείας που σχετίζονται µε την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών αναφορών και 

οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας είναι οι εξής:  

Οργάνωση - Κατανοµή Αρµοδιοτήτων 
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- Η εκχώρηση των αρµοδιοτήτων και εξουσιών τόσο στην ανώτερη ∆ιοίκηση της 

εταιρείας όσο και στα µεσαία και κατώτερα στελέχη της, διασφαλίζει την 

ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, µε 

παράλληλη διαφύλαξη του απαιτούµενου διαχωρισµού αρµοδιοτήτων. 

- Κατάλληλη στελέχωση των οικονοµικών υπηρεσιών µε άτοµα που διαθέτουν την 

απαιτούµενη τεχνική γνώση και εµπειρία για τις αρµοδιότητες που τους 

ανατίθενται. 

∆ιαδικασίες λογιστικής παρακολούθησης και σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων 
- Ύπαρξη ενιαίων πολιτικών και τρόπου παρακολούθησης των λογιστηρίων του 

Οµίλου.  

- Εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού που εµπλέκεται µε την κατάρτιση 

των Οικονοµικών Καταστάσεων.   

- Αυτόµατοι έλεγχοι και επαληθεύσεις που διενεργούνται µεταξύ των διαφόρων 

συστηµάτων πληροφόρησης ενώ απαιτείται ειδική έγκριση λογιστικών χειρισµών 

µη επαναλαµβανόµενων συναλλαγών. 

- Οι κρίσεις και οι εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης που απαιτούνται για τη σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων επανεξετάζονται σε κάθε περίοδο 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, σε σχέση και µε τους εντοπισθέντες κινδύνους.  

∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων 

- Ο εσωτερικός έλεγχος στη διαδικασία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιβεβαιώνονται µε συγκεκριµένες διαδικασίες οι 

ισχυρισµοί της διοίκησης έναντι των τρίτων και των εξωτερικών ελεγκτών επί 

των επιµέρους κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, που είναι:  

Για τον Ισολογισµό: η ύπαρξη και η κυριότητα των  στοιχείων, η πληρότητα, η 

σύµφωνη µε το λογιστικό πλαίσιο επιµέτρηση και ταξινόµηση.  

Για τα Αποτελέσµατα: Η ύπαρξη της συναλλαγής, η αυτοτέλεια της χρήσης,  η 

πληρότητα, η ακρίβεια και η ταξινόµηση µε βάση το λογιστικό πλαίσιο.  

∆ιαδικασίες διαφύλαξης περιουσιακών στοιχείων 
- Ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέµατα, 

τα χρηµατικά διαθέσιµα - επιταγές και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της 

εταιρείας, όπως ενδεικτικά η φυσική ασφάλεια ταµείου και των αποθηκών, η 

απογραφή και σύγκριση των καταµετρηµένων ποσοτήτων µε αυτές των 

λογιστικών βιβλίων, η επαρκής ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων και άλλα. 

 

3. ∆ιοικητικό Συµβούλιο  
 

3.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

3.1.1. Ο ρόλος, οι αρµοδιότητες και οι σχετικές ευθύνες του ∆Σ περιγράφονται στο 

Καταστατικό και συµπληρωµατικά και στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της 

Εταιρείας.   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των 

εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτηµα που αφορά την Εταιρεία και 

ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από το νόµο, είτε από το Καταστατικό 

έχει αρµοδιότητα η Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο : 

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα. 

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσηµειώσεων και 

υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόµια, αγωγές και ένδικα µέσα, 

συµβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνοµολογεί διαιτησίες. 
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(γ) Αποκτά, συνιστά ή µεταβιβάζει εµπράγµατα και ενοχικά δικαιώµατα σε κινητά και 

ακίνητα µε την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 και αποδέχεται υποχρεώσεις, 

συνάπτει κάθε µορφής συµβάσεις, µε την επιφύλαξη του άρθρου 23α του 

Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920, συµµετέχει σε  διαγωνισµούς δηµοσίους ή άλλους 

καθώς και σε µειοδοτικές ή πλειοδοτικές δηµοπρασίες. 

(δ) ∆ιορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, ρυθµίζει τις 

απολαβές και µισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική 

πληρεξουσιότητα για λογαριασµό της Εταιρείας. 

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραµµάτια σε διαταγή, 

συναλλαγµατικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή. 

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας. 

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταµείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις 

επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα µερίσµατα και τα κέρδη που θα διανεµηθούν. 

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς 

κανονισµούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη ∆ιοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης 

της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωµα για την διαχείριση των εταιρικών 

συµφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγµάτωση των σκοπών που 

επιδιώκει η Εταιρεία. 

θ) Παρέχει συννόµως κάθε είδος εγγυήσεις από µέρους της εταιρείας υπέρ νοµικών ή 

φυσικών προσώπων µε τα οποία η εταιρεία  έχει ή διατηρεί εµπορικές ή οικονοµικές 

συναλλαγές προς  εξυπηρέτηση των σκοπών της. 

(ι) Αποφασίζει για την έκδοση οµολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο 

άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920.  Όσον αφορά σε οµολογιακά δάνεια µετατρέψιµα σε 

µετοχές της Εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους 

κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε το άρθρο 13 

παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920. 

3.1.2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή 

µερικών από τα δικαιώµατά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται µε την διοίκηση, 

διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα 

αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι µέλη του. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν, εφόσον 

προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να αναθέτουν 

περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή µέρους αυτών σε άλλα 

µέρη ή τρίτους. Ο τίτλος και η αρµοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται 

πάντοτε µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τον διορισµό τους. 

3.1.3 Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την 

διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσµα. Ευθύνεται ιδία εάν ο 

ισολογισµός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγµατική 

κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την 

επιµέλεια του συνετού επιχειρηµατία. Η επιµέλεια αυτή κρίνεται µε βάση και την 

ιδιότητα του κάθε µέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Επίσης, η ευθύνη 

αυτή δεν υφίσταται σχετικά µε πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννοµες 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηµατική απόφαση η 

οποία ελήφθη µε καλή πίστη, µε βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς 

εξυπηρέτηση του µετοχικού συµφέροντος. 

3.1.4 Ασυµβίβαστα – λοιπές υποχρεώσεις  

α) Τα Μέλη του διοικητικού Συµβουλίου, οι ∆ιευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της 

Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν, είτε µόνοι είτε σε συνεργασία µε τρίτους, όλους ή 

µερικούς από τους επιδιωκόµενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες 



 

 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2011 

 22 

παρεµφερείς µε τους σκοπούς αυτούς ή να µετέχουν σαν οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες 

που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούµενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε 

περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η Εταιρεία έχει δικαίωµα αποζηµίωσης 

και ο υπεύθυνος αν είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκπίπτει µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 

και 3 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920. 

β) Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν 

ανατεθεί από αυτό αρµοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που 

αντιβαίνουν στα συµφέροντα της εταιρείας.  

γ) Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν 

ανατεθεί αρµοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου τα ίδια συµφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από 

συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εµπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη 

σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτά της εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτήν 

επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920 που 

ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

3.1.5. Συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας όποτε ο νόµος ή οι 

ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο 

που τον αναπληρώνει σε ηµέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν. Επίσης συγκαλείται 

όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιµο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συµβούλους, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στον νόµο.  

Τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν πέραν του Προέδρου ή 

του αναπληρωτή του δύο (2) από τα µέλη του µε αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή 

τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

προκειµένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την υποβολή της 

αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται µε σαφήνεια και τα 

θέµατα που θα απασχολήσουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω 

προθεσµίας, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω 

προθεσµίας των επτά (7) ηµερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Το έτος 2011 πραγµατοποιήθηκαν δεκαπέντε (15) συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, στις οποίες παραβρέθηκαν όλα τα µέλη του. 

 

3.2 Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ισχύον ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι πενταµελές (5µελές),  όπως 

εκλέχθηκε µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29.06.2010 και αποτελείται από τα 

ακόλουθα µέλη:  

α.  Γεώργιος Γκάτζαρος του Σωτηρίου, κάτοικος ∆ροσιάς Αττικής, οδός Χλωρίδων 9, 

κάτοχος του Α∆Τ Σ 563348 του ΑΤ Κηφισιάς. Πρόεδρος, εκτελεστικό µέλος. Kατέχει 

πτυχίο µηχανολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ. Είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Gageo 

A.B.E.E. που συγχωνεύτηκε εντός του 2009 µε την ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Από το 

2008 έως και το 2009 ήταν σύµβουλος βιοµηχανοποίησης των Εταιρειών 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ και Gageo. Είναι, επίσης, Πρόεδρος της εταιρείας PLIAS 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (100% Θυγατρική της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.). 
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β.  Μενέλαος Τασόπουλος του Αθανασίου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κεχαγιά 

34, κάτοχος του Α.∆.Τ. Ξ 365174 του ΑΤ Νέας Ερυθραίας. Αντιπρόεδρος και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος. Είναι κάτοχος τίτλων σπουδών PhD και 

ΜPhil in Engineering & Applied Science από το Yale University, έχει Master in 

Industrial Engineering & Management Science από το Columbia University και Master in 

Chemical Engineering από το Worcester Polytechnic Institute. Επίσης, κατέχει πτυχίο 

Χηµικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει πολυετή εµπειρία στο 

χώρο της βιοµηχανίας, ως Γενικός ∆ιευθυντής και ∆ιευθύνων Σύµβουλος και ως 

∆ιευθυντής Private Equity σε εµπορική τράπεζα. 

γ.  Γεώργιος Μηνούδης του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, οδού Οµήρου 8, κάτοχος του 

Α.∆.Τ. ΑΒ 634593. Μη εκτελεστικό µέλος. ∆ικηγόρος, απόφοιτος του Πανεπιστηµίου 

του Essex (LLB) και του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (LLM, London School of 

Economics and Political Science). Απασχολείται στη ∆ικηγορική Εταιρεία Καρατζά & 

Συνεργάτες από το 2000 και είναι εταίρος της από το 2004. Εξειδικεύεται στο εµπορικό 

και εταιρικό δίκαιο. 

δ.  ∆ηµήτριος Παπουτσάνης του Παναγιώτη, κάτοικος Κηφισιάς, οδού Στροφυλίου 

22Α, κάτοχος του Α.∆.Τ. Ξ 351490. Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο µέλος. Σπούδασε 

Business Management µε ειδίκευση στο Marketing και Communications στο Adelphi 

University. Έχει εργαστεί στον κλάδο του marketing, των πωλήσεων και των αγορών 

µεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. 

ε. Γεράσιµος Μπουσβάρος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς, οδού Καραϊσκάκη 

33, κάτοχος του Α.∆.Τ. Ξ 349929.  Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο µέλος. Κατέχει πτυχίο 

Χηµικού. Έχει µακρόχρονη εµπειρία ως διευθυντής παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και 

ανάπτυξης νέων προϊόντων σε βιοµηχανίες παραγωγής σαπώνων και καλλυντικών. Είναι 

µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΠΣΒΑΚ. 

Με βάση την ανωτέρω σύνθεση το ∆.Σ αποτελείται από δύο (2) εκτελεστικά και τρία (3) 

µη εκτελεστικά µέλη, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα µέλη, για τα οποία το 

∆.Σ. θεωρεί ότι διατηρούν την ανεξαρτησία του, µε βάση τους ορισµούς του Κώδικα.  

Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου είναι τριετής, λήγει την 29η Ιουνίου 2013 και 

παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά από τη λήξη 

της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν µπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα µέλη των εποπτικών οργάνων εκτός από τις 

δραστηριότητές τους που συνδέονται µε την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην 

Εταιρεία, δεν ασκούν άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες, που να είναι σηµαντικές για 

την Εταιρεία, µε τις εξής εξαιρέσεις: 

∆ηµήτρης Παπουτσάνης - Φορολογικός Εκπρόσωπος της Immobile Investment LTD. 

Γεώργιος Μηνούδης, ∆ικηγόρος. 

∆εν συµµετέχουν σε διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ούτε είναι εταίροι σε 

άλλη εταιρεία ή νοµικό πρόσωπο, σήµερα, µε τις εξής εξαιρέσεις: 

- Γεώργιος Γκάτζαρος – Πρόεδρος Plias Εµπορική Α.Ε. (Θυγατρική της 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E.). Μέτοχος κατά 50% της Bolelli CO Ltd. Επίσης ο κ. 

Γκάτζαρος µέχρι και το 2008 κατείχε το 49% των µετοχών της τότε θυγατρικής 

Gageo A.B.E.E. Το εν λόγω ποσοστό εξαγοράστηκε από την ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 

A.B.E.E. και συγχωνεύτηκε µε την µητρική στο τέλος του 2009. Eπίσης, µέχρι 

και τον Μάιο του 2010 ήταν µέτοχος κατά 6% της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E., 

ποσοστό που µεταβίβασε στην Bolelli Co LTD εντός του 2010. 

- Μενέλαος Τασόπουλος – Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Eurodrip A.E., 

µέλος του ∆.Σ. της εταιρείας M.J. MAILLIS S.A., Μέτοχος κατά 50% της Bolelli 

Co Ltd. 
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- Γεώργιος Μηνούδης, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Levant Partners 

Greece AE και εταίρος στην ∆ικηγορική Εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

µε ποσοστό 4%. 

- Γεράσιµος Mπουσβάρος, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΠΣΒΑΚ  

- ∆ηµήτρης Παπουτσάνης, Φορολογικός Εκπρόσωπος της Immobile Investment 

LTD. 

- Μαίρη Ισκαλατιάν, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Plias Εµπορική Α.Ε. 

(Θυγατρική της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E.) 

 

3.3  Επιτροπή Ελέγχου  

Η Εταιρεία συµµορφούµενη µε τις προβλέψεις και τις επιταγές του ν. 3693/2008 έχει 

συστήσει Επιτροπή Ελέγχου µε στόχο την υποστήριξη του ∆.Σ. στα καθήκοντά του 

σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία 

του τακτικού ελέγχου.  

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από ένα µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, τον κ. Γεώργιο Μηνούδη, και δύο µη εκτελεστικά ανεξάρτητα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου, τους κ.κ. ∆ηµήτριο Παπουτσάνη και Γεράσιµο Μπουσβάρο.  

Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου έχει ορισθεί ο κ. ∆ηµήτριος Παπουτσάνης. 

H θητεία της ως άνω επιτροπής ταυτίζεται µε τη θητεία του διοικητικού συµβουλίου,  

λήγει δηλαδή την 29η Ιουνίου 2013, παρατεινόµενη όµως έως την επόµενη της λήξης της 

τακτική γενική συνέλευση, µη δυνάµενη όµως να υπερβεί τα τέσσερα έτη. 

Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγω αποχώρησης µέλους ή µελών από την 

επιτροπή, αυτό ή αυτά θα αντικαθίστανται από το διοικητικό συµβούλιο, η δε 

αντικατάσταση τίθεται προς έγκριση στην αµέσως επόµενη γενική συνέλευση των 

µετόχων της Εταιρείας. 

Οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται:  

α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, την 

εξέταση των κρίσεων και εκτιµήσεων της ∆ιοίκησης που επηρεάζουν τη διαµόρφωση 

των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και την επίβλεψη κάθε επίσηµης ανακοίνωσης 

που αφορά στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρείας, 

β) στην παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την εποπτεία  της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της,      

γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας,  

δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και 

διατήρηση της αντικειµενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του 

ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων 

υπηρεσιών από το νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.      

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2011 (01/01/2011-31/12/2011) 

συνεδρίασε 4 φορές.  

∆ιευκρινίζεται ότι ο Τακτικός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των 

ετησίων και των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους µη 

ελεγκτικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία ούτε συνδέεται µε οποιαδήποτε άλλη σχέση µε 

την Εταιρεία, προκειµένου να διασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτό η αντικειµενικότητα  και 

η ανεξαρτησία του.  
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3.4 Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της εταιρείας  

∆εν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά 

όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας στα πλαίσια λειτουργίας  του ∆.Σ .  

 

 

4. Γενική Συνέλευση των µετόχων   
 

Ο ρόλος, οι αρµοδιότητες, η σύγκληση, η συµµετοχή, η συνήθης και εξαιρετική απαρτία 

και πλειοψηφία των συµµετεχόντων, και η εν γένει λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης 

των µετόχων της Εταιρείας καθώς και τα δικαιώµατα των µετόχων και ο τρόπος άσκησής 

τους περιγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει µε την επισήµανση ότι έχουν ενσωµατωθεί σε αυτό οι σχετικές διατάξεις του 

ν.3884/2010, ο οποίος τροποποίησε τον κ.ν. 2190/1920, µεταξύ άλλων, στις διατυπώσεις 

σύγκλησης και συµµετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και στα δικαιώµατα µετόχων  

µειοψηφίας.  

 

 

Αναφέρουµε στη συνέχεια επιλεκτικές σχετικές  πληροφορίες.  

 

4.1  Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής  

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και 

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και ν’ αποφαίνεται για όλα τα 

ζητήµατα, που υποβάλλονται σ’ αυτήν.  

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρµόδια να αποφασίζει για:  

(α) Κάθε θέµα που υποβάλλεται σε αυτή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή από τους 

δικαιούµενους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου ή του Καταστατικού αυτού να 

προκαλέσουν την σύγκλησή της. 

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν 

την αύξηση ή τη µείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τη διάλυση της Εταιρείας, τη 

παράταση της διαρκείας της και συγχώνευσή της µε άλλη. 

(γ) Την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από την περίπτωση του 

άρθρου 7 παρ. 3 και των ελεγκτών και καθορισµού της αµοιβής τους. 

(δ) Την έγκριση ή µεταρρύθµιση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων που καταρτίζει 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και διάθεση καθαρών κερδών. 

(ε) Την έγκριση, µε ειδική ψηφοφορία που γίνεται µε ονοµαστική κλήση, της διαχείρισης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και για την απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

των ελεγκτών από κάθε ευθύνη µετά την ψήφιση των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων και µετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγµένων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων 

της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν και τα 

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοί της, αλλά µόνο µε 

µετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα. 

(στ)Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά µε τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασµών της 

Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει. 

(ζ) Την έκδοση δανείων µε ανώνυµες οµολογίες, καθώς και για την έκδοση οµολογιών 

του άρθρου 3
α
 και 3β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. 

(η) Τον διορισµό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας. 
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(θ) Την έγερση αγωγής κατά µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των ελεγκτών, για 

παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόµο και το Καταστατικό. 

 

 

4.2 ∆ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος άσκησής τους  

Άσκηση ∆ικαιώµατος Συµµετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση  

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει και να ψηφίζει όποιος εµφανίζεται ως 

µέτοχος στα αρχεία της εταιρείας Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ, του φορέα στον οποίο 

τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε 

την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ, εναλλακτικά, µε απευθείας 

ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία του τελευταίου. Με την παρούσα 

επισηµαίνεται ότι η Εταιρεία έχει ηλεκτρονική διασύνδεση µε τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η 

ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας πριν από 

την ηµέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής) και η σχετική 

έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα πρέπει 

να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της 

γενικής συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση µπορούν να µετάσχουν 

µέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να 

υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της 

επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών 

συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε 

τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ηµέρα 

πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. 

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει τη δέσµευση των µετοχών του 

δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη 

δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 

ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής, όπως ανωτέρω ορίζεται, και στην οικεία γενική 

συνέλευση. 

 

 

Ο µέτοχος συµµετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω 

αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να 

ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη γενική συνέλευση 

ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 

Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την 

έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο 

µπορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να 

εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του µετόχου. 

Σύγκρουση συµφερόντων µπορεί να προκύπτει, ιδίως, όταν ο αντιπρόσωπος: 

 α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή 

οντότητα η οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν, β) είναι µέλος του διοικητικού 

συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 

εταιρείας ή άλλου νοµικού  προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος 

ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή 

µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας 

που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή 

συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις α έως γ ανωτέρω.  
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 Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και 

κοινοποιείται στην Εταιρεία οµοίως τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την 

ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει 

µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.  

 

  

- Άσκηση ∆ικαιωµάτων Μειοψηφίας Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα 

εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό 

συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων, 

ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο 

από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον 

πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της 

ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό 

συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η 

σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της εταιρείας, µε 

απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται 

κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο 

τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια διάταξη. 

 

- Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να 

εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, 

πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα 

θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Επειδή η Εταιρεία είναι 

εισηγµένη, στο χρηµατιστήριο, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων 

στην ηµερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο 

απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια 

διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούµενη ηµερήσια 

διάταξη, δεκατρείς (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης 

και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 

µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους 

µετόχους κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του κ.ν. 2190/1920. 

- Σε εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, µε αίτηση µετόχων που 

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο 

άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από 

την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που 

έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η 

σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες 

πριν από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης.  

- Με αίτηση µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται 

να αναβάλει µια µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, 

τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισµένα θέµατα, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της 

συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, η οποία όµως δεν 
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µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από τη χρονολογία της 

αναβολής.  

- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε 

(5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό 

συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούµενες 

συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο µέτρο που αυτές 

είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης. 

- Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να 

ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την 

τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή 

τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά 

από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της εταιρείας µε αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω 

περιπτώσεις το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των 

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.  

- Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός 

της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, το διοικητικό συµβούλιο 

υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των 

εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το 

διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για 

αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.  

- Αιτήσει  µετόχων  εκπροσωπούντων  το  1/20  του καταβεβληµένου εταιρικού 

κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέµατος της ηµερησίας διατάξεως 

γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι` ονοµαστικής κλήσεως. 

 

Έκτακτος Έλεγχος της Εταιρείας κατ’ άσκηση δικαιωµάτων µειοψηφίας 

- ∆ικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το µονοµελές πρωτοδικείο της 

περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της 

εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν, µεταξύ άλλων, και µέτοχοι της εταιρείας που 

αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που 

παραβιάζουν διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή 

αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.  

- Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το µονοµελές πρωτοδικείο της 

περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από 

την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών 

υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.  

 

 

 

5. Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγρ. 1 της 

οδηγίας 2004/25/ΕΚ, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς 

 

Το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 21
ης
 Απριλίου 2004, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, 
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προβλέπει τα ακόλουθα σχετικά µε τις εταιρείες των οποίων το σύνολο των τίτλων είναι 

εισηγµένο για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά:  

«1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 

παράγραφος 1 δηµοσιεύουν αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής: 

α) διάρθρωση του κεφαλαίου τους, συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων που δεν είναι 

εισηγµένοι προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κράτους µέλους και, κατά 

περίπτωση, ένδειξη των διαφόρων κατηγοριών µετοχών µε τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις που συνδέονται µε κάθε κατηγορία µετοχών και το ποσοστό του συνολικού 

µετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, 

β) όλους τους περιορισµούς στη µεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισµούς στην κατοχή 

τίτλων ή την υποχρέωση λήψης έγκρισης από την εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, 

µε την επιφύλαξη του άρθρου 46 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, 

γ) τις σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές (συµπεριλαµβανοµένων εµµέσων 

συµµετοχών µέσω πυραµιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυµµετοχής) κατά την έννοια του 

άρθρου 85 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, 

δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου  

και περιγραφή των εν λόγω δικαιωµάτων, 

ε) τον µηχανισµό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστηµα συµµετοχής των 

εργαζοµένων, εφόσον τα δικαιώµατα ελέγχου δεν ασκούνται άµεσα από τους 

εργαζόµενους,  

στ) τους κάθε είδους περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου, όπως τους περιορισµούς των 

δικαιωµάτων ψήφου σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή αριθµού ψήφων, τις προθεσµίες 

άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα στα οποία, µε τη συνεργασία της 

εταιρείας, τα χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται 

από την κατοχή των τίτλων, 

ζ) τις συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και δύνανται να 

συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση τίτλων ή/και στα δικαιώµατα ψήφου, κατά την 

έννοια της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,  

η) τους κανόνες όσον αφορά τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του συµβουλίου 

καθώς και όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού,  

θ) τις εξουσίες των µελών του συµβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή 

επαναγοράς µετοχών,  

ι) κάθε σηµαντική συµφωνία στην οποία συµµετέχει η εταιρεία και η οποία  αρχίζει να 

ισχύει, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν 

δηµόσιας προσφοράς εξαγοράς και τα αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως 

εκ της φύσεώς της, η κοινολόγησή της θα προκαλούσε σοβαρή ζηµία στην εταιρεία. Η  

εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η εταιρεία είναι ρητά υποχρεωµένη να κοινολογεί παρόµοιες 

πληροφορίες βάσει άλλων νοµικών απαιτήσεων,  

ια) κάθε συµφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία µε τα µέλη του συµβουλίου της ή του 

προσωπικού της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης 

χωρίς βάσιµο λόγο ή εάν τερµατισθεί η απασχόλησή τους εξαιτίας της δηµόσιας 

προσφοράς εξαγοράς.» 

Η γνωστοποίηση των ως άνω απαιτούµενων πληροφοριών περιλαµβάνεται στο τµήµα µε 

τίτλο «ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007»  της 

παρούσας ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆.Σ. στο οποίο παραπέµπουµε µε την 

παρούσα.  
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Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τµήµα 

της ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.  

 

 

27 Μαρτίου 2012 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας  

«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» 

 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων  Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και της θυγατρικής της, 

που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 

31
ης
 ∆εκεµβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιηµένες  καταστάσεις συνολικού 

εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε 

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

και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές 

Καταστάσεις 

 

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

εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 εταιρικών και ενοποιηµένων 

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 εταιρικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον 

έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 εταιρικές και 

ενοποιηµένες 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 εταιρικές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του 

ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει 

τις εσωτερικές δικλείδες 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 
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επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων 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 εταιρικών και 

ενοποιηµένων 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 εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας 

«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και της θυγατρικής της κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 

2011 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

 

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση 

εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται 

στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 

43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

 

 

 

Χαλάνδρι, 28 Μαρτίου  2012 

 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς 

Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία  

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές   

Λεωφ. Κηφισίας 268, 152 32 Αθήνα                                                  

ΑρΜ ΣΟΕΛ 113                                       

 

∆έσποινα  Μαρίνου 

Α.Μ.ΣΟΕΛ 17681 
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∆. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώµατα πάγια 5.7  26.837.677   27.828.153   26.837.677   27.828.153  

Επενδύσεις σε ακίνητα 5.8  275.000   275.000   275.000   275.000  

Aϋλα περιουσιακά στοιχεία 5.9  215.435   278.166   215.435   278.166  

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 5.10 -   -  -  18.000  

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 5.11  38.793   46.337   38.793   46.337  

   27.366.906   28.427.657   27.366.906   28.445.656  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέµατα 5.12 2.692.294 2.184.357 2.692.294 2.184.357 

Πελάτες (ανοικτό υπόλοιπο) 5.13 1.608.616 1.496.205 1.855.575 1.996.088 

Πελάτες (καλυµµένο µε επιταγές) 5.13 3.349.742 1.902.362 3.349.742 1.887.476 

Λοιπές απαιτήσεις 5.13 910.448 1.939.989 907.553 1.454.992 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µεσω αποτελεσµάτων 5.14  19.507   4.143   19.507   4.143  

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.15  4.468.309   5.267.247   4.464.168   5.258.910  

   13.048.916   12.794.303   13.288.839   12.785.966  

Σύνολο ενεργητικού   40.415.822   41.221.959   40.655.745   41.231.622  

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής     

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.16  15.747.184   15.747.184   15.747.184   15.747.184  

Υπέρ το άρτιο 5.16  31.953.519   31.951.901   31.953.519   31.951.901  

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 5.17  2.615.271   2.615.271   2.615.271   2.615.271  

Λοιπά αποθεµατικά 5.18  217.200   217.200   217.200   217.200  

Αποτελέσµατα εις νέον  (31.047.065) (30.253.010) (30.729.263) (29.617.777) 

   19.486.110   20.278.546   19.803.912   20.913.780  

Μη ελεγχούσες συµµετοχές  -   -  - - 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων   19.486.110   20.278.546   19.803.912   20.913.780  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσµα δάνεια 5.19  3.919.357   6.874.883   3.919.357   6.874.883  

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 5.20  1.876.529   1.727.680   1.876.529   1.727.680  

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 5.21  518.510   417.843   518.510   417.843  

Λοιπές προβλέψεις 5.22  133.000   355.000   133.000   355.000  

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 5.23  1.468.940   1.557.179   1.468.940   1.557.179  

   7.916.335   10.932.585   7.916.335   10.932.585  

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προµηθευτές  5.24 5.280.632  5.430.445  5.202.754  4.870.873  

Λοιπές υποχρεώσεις 5.24  756.600   1.037.105   756.600   971.106  

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 5.19  6.976.144   3.543.278   6.976.144   3.543.278  

   13.013.376   10.010.828   12.935.498   9.385.257  

Σύνολο υποχρεώσεων   20.929.711   20.943.413   20.851.833   20.317.843  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   40.415.822   41.221.959   40.655.745   41.231.622  

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 38 έως 89 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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2. Κατάσταση Συνολικού εισοδήµατος (κατά λειτουργία) 

 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.01-

31.12.2011 

01.01-

31.12.2010 

01.01-

31.12.2011 

01.01-

31.12.2010 

      

Πωλήσεις 5.25  14.460.902   12.899.128   14.460.902   12.899.128  

Κόστος πωλήσεων 5.26 (11.403.855) (10.514.878) (11.403.855) (10.514.878) 

Μικτό κέρδος   3.057.047   2.384.250   3.057.047   2.384.250  

Άλλα έσοδα 5.27  971.266   1.394.927   638.845   1.225.895  

Έξοδα διαθέσεως 5.28 (2.261.569) (2.294.065) (2.261.569) (2.294.065) 

Έξοδα διοικήσεως 5.28 (1.829.238) (1.891.653) (1.813.860) (1.898.359) 

Άλλα έξοδα 5.29  (47.666)  (2.627.287) (48.292) (2.618.517) 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 5.30 (535.451) (561.188) (535.214) (560.922) 

Ζηµιές προ φόρων  (645.611) (3.595.015) (963.042) (3.761.718) 

Φόρος εισοδήµατος 5.31 (148.444) (1.105.377) (148.444) (455.287) 

Καθαρές ζηµιές χρήσης (Α)  (794.055) (4.700.393) (1.111.486) (4.217.006) 

      

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα      

Φόρος αύξησης µετοχικού κεφαλαίου    1.618  -  1.618  - 

Μείωση αποθεµατικών από αναπροσαρµογή 

αξίας ακινήτων, µετά φόρων.  - (2.544.491) - (2.544.491) 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από 

φόρους (Β)   1.618  (2.544.491)  1.618  (2.544.491) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα 

µετά από φόρους (Α+Β)  (792.437) (7.244.884) (1.109.868) (6.761.497) 

Kατανέµονται σε:      

Καθαρές Ζηµιές χρήσης      

Ιδιοκτήτες µητρικής  (794.055) (4.700.393) (1.111.486) (4.217.006) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές  - - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα      

Ιδιοκτήτες µητρικής  (792.437) (7.244.884) (1.109.868) (6.761.497) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές  - - - - 

      

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή 5.32 (0,02) (0,13) (0,02) (0,11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 38 έως 89 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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3. Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

  
* Η µείωση της αξίας των κτιρίων ανήλθε σε € 3.180.614 και σε αυτή τη µείωση αντιστοιχεί αναβαλλόµενος φόρος € 636.123  

** Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου καταβλήθηκε φόρος συγκέντρωσης ύψους € 133.672 ο οποίος µειώθηκε κατά τον αναβαλλόµενο φόρο ύψους € 26.734,4 

 

 
Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 38 έως 89 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ  

Αποτελέσµατα 

ΟΜΙΛΟΣ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο 

Αποθεµατικά 

εύλογης 

αξίας 

Συναλλαγµ. 

διαφορές 

Λοιπά 

αποθεµατικά εις νέον Σύνολο 

Μη 

ελέγχουσες 

συµµετοχές 

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 1.1.2010 15.190.000 32.058.838 5.159.763 (82.495) 217.200 (36.821.632) 15.721.675 (40.993) 15.680.682 

Καθαρές ζηµιές χρήσης - - - - - (4.700.393) (4.700.393) - (4.700.393) 

Μείωση αποθεµατικών από 

αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων, µετά 

φόρων * - - (2.544.491) - - - (2.544.491) - (2.544.491) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήµατα µετά από φόρους -   (2.544.491) - - (4.700.393) (7.244.884) - (7.244.884) 

Εκκαθάριση θυγατρικής - - - 82.495 - (123.488) (40.993) 40.993 - 

- Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ** 11.949.684 (106.938) - - - - 11.842.747 - 11.842.747 

- Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (11.392.500) - - - - 11.392.500 - - - 

 557.184 (106.938) - 82.495 - 11.269.012 11.801.754 40.993 11.842.747 

Υπόλοιπα 31.12.2010 15.747.184 31.951.901 2.615.271 - 217.200 (30.253.010) 20.278.546 - 20.278.546 

          

Υπόλοιπα 1.1.2011 15.747.184 31.951.901 2.615.271 - 217.200 (30.253.010) 20.278.546 - 20.278.546 

Καθαρές ζηµιές χρήσης      (794.055) (794.055)  (794.055) 

- Φόρος αύξησης µετοχικού κεφαλαίου - 1.618 - - - - 1.618 - 1.618 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήµατα µετά από φόρους -  1.618  -  -  -  (794.055)  (792.437) -  (792.437) 

Υπόλοιπα 31.12.2011 15.747.184 31.953.519 2.615.271 - 217.200 (31.047.065) 19.486.110 - 19.486.110 
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Αποτελέσµατα 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο 

Αποθεµατικά 

εύλογης 

αξίας 

Λοιπά 

αποθεµατικά εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα 1.1.2010 15.190.000 32.058.838 5.159.763 217.200 (36.793.273) 15.832.529 

Καθαρές ζηµιές χρήσης - - - - (4.217.006) (4.217.006) 

Μείωση αποθεµατικών από αναπροσαρµογή αξίας 

ακινήτων, µετά φόρων * - - (2.544.491) - - (2.544.491) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους - - (2.544.491) - (4.217.006) (6.761.497) 

- Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ** 11.949.684 (106.938) - - - 11.842.747 

- Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (11.392.500) - - - 11.392.500 - 

 557.184 (106.938) - - 11.392.500 11.842.747 

Υπόλοιπα 31.12.2010 15.747.184 31.951.901 2.615.271 217.200 (29.617.777) 20.913.780 

       

Υπόλοιπα 1.1.2011 15.747.184 31.951.901 2.615.271 217.200 (29.617.777) 20.913.780 

Καθαρές ζηµιές χρήσης - - - - (1.111.486) (1.111.486) 

- Φόρος αύξησης µετοχικού κεφαλαίου - 1.618 - - - 1.618 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους - 1.618 - - (1.111.486) (1.109.868) 

Υπόλοιπα 31.12.2011 15.747.184 31.953.519 2.615.271 217.200 (30.729.263) 19.803.912 

 

 

* Η µείωση της αξίας των κτιρίων ανήλθε σε € 3.180.614 και σε αυτή τη µείωση αντιστοιχεί αναβαλλόµενος φόρος € 636.123  

** Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου καταβλήθηκε φόρος συγκέντρωσης ύψους € 133.672 ο οποίος µειώθηκε κατά τον αναβαλλόµενο φόρο ύψους € 26.734,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 38 έως 89 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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4. Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (Έµµεση Μέθοδος) 

  

01.01-

31.12.2011 

01.01-

31.12.2010 

01.01-

31.12.2011 

01.01-

31.12.2010 

Λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων  (645.611) (3.595.015) (963.042) (3.761.718) 

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:      

Αποσβέσεις 5.7, 5.9  1.653.102   1.756.123   1.653.102   1.756.123  

Προβλέψεις  (588.804) (645.201) (341.845) (645.201) 

∆ιαγραφή συµµετοχής  -  -    18.000  -   

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 5.23 (88.239) (88.239) (88.239) (88.239) 

(Έσοδα) / Έξοδα επενδύσεων  -  971  -  971  

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - (καθαρό) 5.30  535.451   561.188   535.214   560.922  

   865.898  (2.010.173)  813.188  (2.177.142) 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 

λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε 

τις λειτουργικές δραστηριότητες:      

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  (287.425)  931.727  (287.425)  917.674  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (275.746)  5.054.451  (766.770)  4.362.007  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (430.318) (3.241.572)  117.374  (2.976.943) 

Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα  (554.019) (494.749) (553.782) (494.483) 

Καταβληµένοι φόροι   2.023  (729.153)  2.023  (79.063) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)  (679.587) (489.468) (675.391) (447.950) 

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων  (618.896) (1.962.739) (618.896) (1.978.817) 

Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

5.10, 

5.14 (15.364) -   (15.364) - 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 

παγίων   19.001   316.031   19.001   316.031  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)  (615.259) (1.646.707) (615.259) (1.662.785) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 5.16 -    11.842.747  -    11.842.747  

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια   1.517.223   528.000   1.517.223   528.000  

Εξοφλήσεις δανείων  (537.702) (4.808.046) (537.702) (4.808.046) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις (χρεολύσια)  (483.613) (869.081) (483.613) (869.081) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)   495.908   6.693.620   495.908   6.693.620  

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)  (798.938)  4.557.444  (794.742)  4.582.884  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην έναρξη της 

χρήσης 5.15  5.267.247   709.803   5.258.910   676.026  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη της 

χρήσης 5.15  4.468.309   5.267.247   4.464.168   5.258.910  

 
Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 38 έως 89 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 

οικονοµικών καταστάσεων. 
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5. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών 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 σαπωνοποιϊας, προϊόντων καλλυντικών και 
άλλων ειδών προσωπικής περιποίησης, καθώς και των πρώτων υλών παρασκευής 
αυτών, και λοιπά. 

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ευρίσκονται στο 71
ο
 χλµ της Εθνικής οδού Αθηνών-

Λαµίας στην περιοχή Ριτσώνας Ν. Ευβοίας. 

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και 
σαν έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αυλίδας του Νοµού Ευβοίας.  Το site είναι 
www.plias.gr , και www.papoutsanis.gr και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο. Οι 
εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 27

η
 

Μαρτίου 2012. 

5.2. ∆οµή του Οµίλου 

Ο Όµιλος ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ απαρτίζεται από τις εξής εταιρείες: 

Επωνυµία Εδρα Ποσοστό Συµµετοχής 

  Αµεσο Εµµεσο 

Παπουτσάνης A.B.E.E. ∆ήµος Αυλίδος Μητρική  

Plias Εµπορική Α.Ε. ∆ήµος Αυλίδος 100%  

Η Mητρική Εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. χαρακτηρίζεται ως πλήρως 

καθετοποιηµένη βιοµηχανία παραγωγής σαπουνιών και προϊόντων προσωπικής 

περιποίησης, για το καταναλωτικό κοινό, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία κλπ. 

Η PLIAS Eµπορική Α.Ε. που ήταν εταιρεία διανοµής των καταναλωτικών αγαθών  

της µητρικής εταιρείας και της Olympus Foods A.B.E.E. στην ελληνική αγορά, 

διέκοψε στην χρήση 2008 τη δραστηριότητά της, χωρίς µέχρι σήµερα να έχουν 

ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το µέλλον της. 

Στις 31 Αυγούστου 2011 πραγµατοποιήθηκε η οριστική διακοπή της Π.∆. 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ε.Π.Ε. 

 

5.3. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε 

συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται 

διαφορετικά. 
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5.3.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί από τη διοίκηση σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, και παρουσιάζουν την οικονοµική θέση της εταιρείας 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και της θυγατρικής αυτής, τη χρηµατοοικονοµική τους 

επίδοση και τις ταµειακές ροές τους µε βάση την αρχή της συνεχούς λειτουργίας της 

επιχείρησης λαµβάνοντας υπόψη τους µακροοικονοµικούς και µικροοικονοµικούς 

παράγοντες και την επίδρασή τους στις επιχειρησιακές δραστηριότητες. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάσει την αρχή του ιστορικού 

κόστους µε εξαίρεση τα κτήρια και οικόπεδα, τα επενδυτικά ακίνητα και τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων που επιµετρώνται 

στην εύλογη αξία. Η σύνταξη των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε 

τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων λογιστικών εκτιµήσεων και παραδοχών. 

Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής 

των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. 

 

5.3.2. Εγχώριο δηµόσιο χρέος και ρευστότητα. 

Εγχώριο ∆ηµόσιο χρέος 

Αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης είναι η  ανασφάλεια που επικρατεί στις 

παρούσες διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές  ειδικά για το ενδεχόµενο  της µη 

επιτυχούς εφαρµογής του προγράµµατος αναδιάρθρωσης του χρέους του ελληνικού 

δηµόσιου τοµέα. 

Κατά τη διεξαγωγή της πρόσφατης συνάντησης του Eurogroup εγκρίθηκε το δεύτερο 

πακέτο υποστήριξης της Ελλάδας µε τη συµµετοχή των επενδυτών του ιδιωτικού 

τοµέα (private sector investors- PSI). Επιπροσθέτως, η δέσµευση της ελληνικής 

κυβέρνησης για την εφαρµογή των απαραίτητων µέτρων που θα συµβάλουν στην 

ανάκαµψη της χώρας καθώς και στη µείωση του ∆ηµοσίου χρέους κρίνεται 

απαραίτητη για την ανάκαµψη της Ελληνικής οικονοµίας.   

 

Εγχώριο Τραπεζικό σύστηµα και ρευστότητα 

Το νέο συµφωνηθέν πακέτο και το PSI αναµένεται να επιφέρει αρνητικά 

αποτελέσµατα στις Ελληνικές τράπεζες. Η ακριβής αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής 

δοµής για κάθε τράπεζα θα καθοριστεί µετά τη συµπλήρωση του προγράµµατος 

ανταλλαγής οµολόγων και ενδέχεται να προκαλέσει διαταραχή των πιστωτικών όρων 

και της ρευστότητας στην αγορά. Από την άλλη, η επιπρόσθετη ρευστότητα που 

αναµένεται να δηµιουργηθεί στο τέλος της διαδικασίας του PSI µέσω του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς και η µείωση της 

ανασφάλειας από τις εξελίξεις στην Ελληνική οικονοµία αναµένεται να επιφέρουν 

θετική επίδραση στη συνολική διαθεσιµότητα πίστωσης των ελληνικών 

επιχειρηµατικών οµολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. Παρόλα αυτά, οι 
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επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία από οποιαδήποτε διαδικασία αποµόχλευσης 

αναµένεται να εµφανιστούν τους επόµενους 6 µε 24 µήνες και θα επηρεάσουν άµεσα 

την εταιρεία και τους εµπορικούς συνεργάτες της . Η διοίκηση θα επιβλέπει συνεχώς 

την κατάσταση και θα αντιδράσει ανάλογα προκειµένου να διασφαλίσει τη συνέχιση 

των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της. 

5.3.3. Κίνδυνος µη συνέχισης της δραστηριότητας 

Αξιολογήθηκαν τα γεγονότα, οι συνθήκες και σχετικοί επιχειρηµατικοί κίνδυνοι που 

θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν σοβαρή αµφιβολία για τη δυνατότητα συνέχισης 

της δραστηριότητας της εταιρείας κατά την επόµενη χρήση. Καθώς ο Όµιλος 

εµφανίζει σηµαντικά ταµειακά διαθέσιµα και οριακά θετικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 

παρά τις αρνητικές λειτουργικές ταµειακές ροές ύψους 0,7 εκατ. Ευρώ και σε 

συνδυασµό µε τις χαµηλές ανάγκες ροών για επενδυτικές δραστηριότητες ο κίνδυνος 

µη συνέχισης δραστηριότητας δεν υφίσταται. 

Όπως εκτιµήθηκε και αποτυπώνεται πλήρως στις οικονοµικές καταστάσεις, οι 

παράγοντες αυτοί αντιµετωπίστηκαν αποτελεσµατικά, κυρίως µε τη σηµαντική 

µείωση του λειτουργικού κόστους στη κλειόµενη χρήση µε ταυτόχρονη εξωτερική 

χρηµατοδότηση από τράπεζες ή και από µετόχους, ώστε να εξασφαλισθεί η 

απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης και του οµίλου και κατά την επόµενη χρήση.  

5.3.4. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, 

τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια 

της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την 

επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»  

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών 

ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να 

αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η 

υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες 

όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, 

αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει τη 

γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα 

στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στον 

Όµιλο. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο 

ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, 
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δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση 

συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για 

ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους 

εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης 

ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της 

ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη 

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς 

τίτλους»  

Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα 

που εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, 

ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν 

έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων 

Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή 

τους»  

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική 

οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει 

σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι 

τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει 

το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία 

δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 

βελτιώσεων για το 2010 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που 

υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου 

προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2010. Εφόσον 

δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίπτωση 

στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες 

ενδεχόµενου τιµήµατος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε 

ηµεροµηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (2008), (β) 

την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των 

συναλλαγών πληρωµής που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που αποτελούν µέρος 

µιας επιχειρηµατικής συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που 

βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια 

αντικαταστάθηκαν.  
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∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις 

γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν 

την ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην 

κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις.  

∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 

που απορρέουν από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται 

µελλοντικά.  

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»  

Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να 

εφαρµόζονται σε σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, 

συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην εύλογη 

αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την 

πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  

Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της 

επιµέτρησης της επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 

1 Ιανουαρίου 2012 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην 

ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 

επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση 

της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 

9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα αποφασίσει εάν θα 

εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.  

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
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Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και 

τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη 

χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε 

περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το 

∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά 

µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, 

ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. 

Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και 

όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της 

παραγωγής» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της 

αποµάκρυνσης των στείρων υπερκείµενων («απογύµωνση») κατά το στάδιο της 

παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερµηνείας, οι µεταλλευτικές 

οικονοµικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσµατα εις 

νέον της έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες απογύµνωσης 

των ορυχείων οι οποίες δεν µπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιµο συστατικό 

ενός αποθέµατος µεταλλεύµατος (“ore body”). Η διερµηνεία έχει εφαρµογή µόνο σε 

δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες 

εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - 

µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 Ιουλίου 2011) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί 

εξ’ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όµιλος έχει 

συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των 

απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των 

αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών 

περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο 

εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση 

αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα 

στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε 

βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα 

χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση 

του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου 

από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις 

γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν 

κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση 

του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, 

στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που 

σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση 

µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013) 

Το Σ∆ΛΠ 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 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις 

σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης.  Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες 

(εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013) 
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Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού 

συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 

(Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή 

τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και 

την ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει 

τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί 

εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει 

εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους 

οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη 

οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει 

στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι 

δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές 

αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο 

πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και 

δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε 

σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 

 

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»  

Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών 

εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι 

τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες 

και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. 

Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη 

µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από 

κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε 

αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα 

περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο 

παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού 

συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»  

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής 

οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες 

επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη 

φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη 

συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού 
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συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία 

οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις 

παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 

στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα 

δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους 

του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε 

Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.  

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και 

Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το 

∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου 

είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της 

καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, 

όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. 

5.3.5. Ενοποίηση 

Θυγατρικές 

Θυγατρικές είναι οι εταιρίες στις οποίες ο Όµιλος ασκεί, άµεσα η έµµεσα έλεγχο επί 

της χρηµατοοικονοµικής και λειτουργικής πολιτικής τους και που γενικά συνοδεύεται 

από ποσοστό συµµετοχής άνω του 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Η ύπαρξη 

ενδεχόµενων δικαιωµάτων ψήφου που µπορούν άµεσα να εξασκηθούν ή να 

µετατραπούν, λαµβάνονται υπ’ όψιν όταν αξιολογείται κατά πόσον ο Όµιλος ελέγχει 

µια εταιρία. Οι εταιρίες αυτές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση). Οι 

θυγατρικές ενοποιούνται από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο έλεγχος 

µεταβιβάζεται στον Όµιλο και παύουν να ενοποιούνται πλέον από την ηµεροµηνία 

κατά την οποία παύει να υφίσταται ο έλεγχος.  

Η λογιστική µέθοδος της εξαγοράς χρησιµοποιείται για τον λογισµό εξαγοράς 

θυγατρικών. Το κόστος εξαγοράς µιας θυγατρικής υπολογίζεται ως το άθροισµα των 

εύλογων αξιών, κατά την ηµεροµηνία ανταλλαγής, των περιουσιακών στοιχείων, των 

υποχρεώσεων που υφίστανται ή τεκµαίρονται και των µετοχών που εκδόθηκαν από 

τον Όµιλο, µε αντάλλαγµα τον έλεγχο του εξαγοραζόµενου. Τα έξοδα που 

σχετίζονται µε την εξαγορά καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Τα αποκτώµενα 

περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε 

µια επιχειρηµατική συνένωση, επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη τους αξία κατά την 
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ηµεροµηνία εξαγοράς, ανεξάρτητα από το ποσοστό συµµετοχής της µειοψηφίας (µη 

ελέγχουσες συµµετοχές). 

Το ποσό κατά το οποίο το κόστος εξαγοράς υπερβαίνει την εύλογη αξία της καθαρής 

θέσης της θυγατρικής που εξαγοράστηκε, καταχωρείται ως υπεραξία. Στις 

περιπτώσεις στις οποίες το συνολικό κόστος εξαγοράς είναι µικρότερο από την 

εύλογη αξία της καθαρής θέσης της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά 

αναγνωρίζεται άµεσα στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.  

Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα και µη δεδουλευµένα κέρδη στις 

συναλλαγές µεταξύ των εταιριών του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη δεδουλευµένες 

ζηµίες απαλείφονται εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες το κόστος τους είναι µη 

ανακτήσιµο. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιριών έχουν αναπροσαρµοστεί, 

όπου κρίθηκε απαραίτητο, ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί 

από τον Όµιλο. 

Συναλλαγές µε κατόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών 

O όµιλος έχει υιοθετήσει την πολιτική σύµφωνα µε την οποία χειρίζεται τις 

συναλλαγές µε τους κατόχους των µη ελεγχουσών συµµετοχών µε τον ίδιο τρόπο που 

χειρίζεται τις συναλλαγές µε τους κύριους µετόχους του Οµίλου. Όσον αφορά τις 

αγορές που πραγµατοποιούνται από τους κατόχους των µη ελεγχουσών συµµετοχών, 

η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που καταβλήθηκε και του αποκτηθέντος σχετικού 

µεριδίου της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής αφαιρείται από 

τα ίδια κεφάλαια. Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την πώληση στους κατόχους 

των µη ελεγχουσών συµµετοχών καταχωρούνται επίσης στα ίδια κεφάλαια. Όσο 

αφορά τις πωλήσεις που πραγµατοποιούνται στους κατόχους των µη ελεγχουσών 

συµµετοχών, η διαφορά µεταξύ των ληφθέντων ποσών και του σχετικού µεριδίου 

των κατόχων των µη ελεγχουσών συµµετοσών καταχωρείται επίσης στα ίδια 

κεφάλαια. 

Στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας, οι επενδύσεις στις θυγατρικές 

εταιρίες παρουσιάζονται ως το αποτέλεσµα του κόστους εξαγοράς αυτών, µείον 

τυχόν αποµείωση του περιουσιακού στοιχείου. 

5.3.6. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Οι τοµείς καθορίζονται µε βάση την εσωτερική πληροφόρηση που λαµβάνει η 

∆ιοίκηση του Οµίλου και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση 

αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. O Όµιλος Παπουτσάνης έχει ένα και µόνο 

επιχειρηµατικό τοµέα δραστηριότητας, αυτόν της παραγωγής (στην Ελλάδα) 

καταναλωτικών ειδών και διάθεσης τους στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού. 

5.3.7. Συναλλαγµατικές µετατροπές  

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών του Οµίλου υπολογίζονται 

χρησιµοποιώντας το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο 

οποίο λειτουργεί κάθε εταιρία (καλούµενο «λειτουργικό νόµισµα »). Οι ενοποιηµένες 
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οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το λειτουργικό 

νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής εταιρίας. 

Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει 

των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής. Στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται κέρδη και ζηµίες από συναλλαγµατικές 

διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση αυτών των συναλλαγών και από 

τη µετατροπή των χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων σε ξένο 

νόµισµα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 

ισολογισµού. 

Εταιρίες του Οµίλου 

Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων όλων των εταιριών του Οµίλου, οι 

οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από το νόµισµα παρουσίασης του 

Οµίλου, γίνεται ως εξής:  

• Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κάθε ισολογισµού µετατρέπονται µε τις 

ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

• Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε τη µέση ισοτιµία της περιόδου, εκτός εάν 

η µέση ισοτιµία δεν είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευµένης επίδρασης των 

ισοτιµιών που ίσχυαν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών, στην οποία περίπτωση 

τα έσοδα και έξοδα µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ίσχυαν τις ηµεροµηνίες των 

συναλλαγών. 

• Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό 

στοιχείο της καθαρής θέσης. 

• Κατά την ενοποίηση οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την 

µετατροπή των καθαρών επενδύσεων σε αλλοδαπές εταιρίες αναγνωρίζονται στα ίδια 

κεφάλαια. Κατά την πώληση αλλοδαπής εταιρίας, οι συσσωρευµένες 

συναλλαγµατικές διαφορές που σχετίζονται µε αυτή τη δραστηριότητα και οι οποίες 

µεταφέρθηκαν ως ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων, αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα χρήσης ως µέρος του κέρδους ή της ζηµίας από την πώληση. 

Η υπεραξία και οι αναπροσαρµογές των ευλόγων αξιών που προκύπτουν από την 

εξαγορά αλλοδαπής εταιρίας αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 

της αλλοδαπής εταιρίας και µετατρέπονται µε βάση την τιµή κλεισίµατος που ισχύει 

την ηµεροµηνία ισολογισµού. 

5.3.8. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα πάγια στοιχεία (κτίρια, οικόπεδα) αποτιµώνται 
στην αναπροσαρµοσµένη αξία που αποτελείται από την εύλογη αξία κατά την ηµέρα 
της αναπροσαρµογής µειωµένη µε τις µεταγενέστερες συσσωρευµένες αποσβέσεις 
και τις µεταγενέστερες συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Η εύλογη αξία 
προσδιορίζεται µετά από εκτίµηση επαγγελµατιών εκτιµητών και η θετική διαφορά 
καταχωρείται σε λογαριασµό καθαρής θέσης «Αποθεµατικά εύλογης αξίας». Ενώ η 
αρνητική, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως στο βαθµό που δεν συµψηφίζει 
αντίστοιχο αποθεµατικό εύλογης αξίας. Τέτοιες εκτιµήσεις διενεργώνται όταν 
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υπάρχουν στοιχεία αγοράς για µεταβολή εύλογης αξίας και το αργότερο κάθε 5 
χρόνια. Η τελευταία τέτοια εκτίµηση έγινε µε ηµεροµηνία 31/12/2010. 

Τα λοιπά στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων (µηχανήµατα, εξοπλισµός κλπ) 

παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν 

αποµείωση. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε 

την απόκτηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων. Μεταγενέστερες δαπάνες είτε 

περιλαµβάνονται στην λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων ή εφόσον κριθεί πιο 

κατάλληλο, αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν θεωρείται πιθανόν ότι θα 

προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη για τον Όµιλο και υπό την προϋπόθεση ότι 

το κόστος του παγίου µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και 

συντηρήσεων καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά το 

χρόνο πραγµατοποίησής του. 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που προκύπτουν από τον δανεισµό των κεφαλαίων που 

χρησιµοποιούνται για χρηµατοδότηση αγοράς ενσώµατων ακινητοποιήσεων, 

κεφαλαιοποιούνται κατά την χρονική περίοδο που απαιτείται για την προετοιµασία 

και την ολοκλήρωση του παγίου για µελλοντική χρήση. Λοιπές κατηγορίες 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων από δανεισµό αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της 

χρήσης ως έξοδα. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µε ισόποσες ετήσιες 

επιβαρύνσεις κατά το χρονικό διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του 

στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειµµατική του αξία. Η 

εκτιµώµενη διάρκεια ζωής των σηµαντικότερων κατηγοριών παγίων είναι η εξής: 

 

 Έτη 

Βιοµηχανικά κτίρια 45-60 

Λοιπά κτίρια 50 

Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός 2-40 

Λοιπές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 2-7 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 2-11 

Το κόστος µεταγενέστερων δαπανών αποσβένεται στο διάστηµα της αναµενόµενης 

ωφέλιµης ζωής κάθε στοιχείου. Όταν ένα µηχάνηµα απαρτίζεται από µεγάλα 

εξαρτήµατα µε διαφορετική ωφέλιµη ζωή, τότε τα εξαρτήµατα λαµβάνονται ως 

ξεχωριστά στοιχεία. 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων µπορούν να 

αναθεωρηθούν και να προσαρµοστούν, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού. 
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Όταν η αναπόσβεστη αξία του ενσώµατου πάγιου στοιχείου υπερβαίνει την 

ανακτήσιµη αξία του, η διαφορά καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων και το πάγιο καταχωρείται στην ανακτήσιµη αξία του. 

Τα κέρδη και οι ζηµίες από την πώληση ενσώµατων παγίων προσδιορίζονται από την 

διαφορά του εσόδου και της αναπόσβεστης αξίας αυτών και συµπεριλαµβάνονται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση που τα ενσώµατα πάγια που 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία πωληθούν, τα σχηµατισµένα αποθεµατικά εύλογης 

αξίας µεταφέρονται στα αποτελέσµατα εις νέον. 

5.3.9. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

Έξοδα Ερευνών 

Το κόστος έρευνας λογίζεται ως έξοδο κατά την πραγµατοποίησή του. 

Έξοδα αναπτύξεως 

Το κόστος των έργων ανάπτυξης (που αφορούν κυρίως σχεδιασµό και δοκιµή νέων ή 

βελτιωµένων προϊόντων) αναγνωρίζεται ως κατηγορία των ασώµατων παγίων 

στοιχείων µόνον όταν υπάρχει πιθανότητα επιτυχίας των έργων αυτών, λαµβάνοντας 

υπόψη το βαθµό εµπορικής και τεχνολογικής βιωσιµότητας τους και εφόσον το 

κόστος µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. Λοιπές δαπάνες ανάπτυξης 

καταχωρούνται ως δαπάνες κατά την πραγµατοποίησή τους. Κόστη ανάπτυξης 

στοιχείων µε πεπερασµένη ωφέλιµη ζωή, τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί, 

αποσβένονται από την έναρξη της εµπορικής παραγωγής των προϊόντων που 

αναφέρονται µε την σταθερή µέθοδο απόσβεσης σε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις 

στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του στοιχείου, η οποία σε κάθε 

περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη. 

Για τα ανωτέρω έξοδα ανάπτυξης που έχουν κεφαλαιοποιηθεί καθώς και για τα έξοδα 

ερευνών και ανάπτυξης που έχουν καταχωρηθεί ως δαπάνες στην περίοδο δείτε τις 

σηµειώσεις 5.9 και 5.28 αντίστοιχα. 

Λογισµικό ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Οι κεφαλαιοποιηµένες άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον 

συσσωρευµένες αποσβέσεις, µείον οποιαδήποτε συσσωρευµένη αποµείωση. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της ωφέλιµης 

ζωής τους, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη. Οι δαπάνες που απαιτούνται 

για την ανάπτυξη ή συντήρηση λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την πραγµατοποίησή τους. 

5.3.10. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Σκοπός των επενδύσεων σε ακίνητα είναι είτε η ενοικίαση είτε η κεφαλαιουχική 

ενίσχυση. Αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε τις διαφορές από την προηγούµενη 

αποτίµηση να καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως. ∆εν διενεργούνται 

αποσβέσεις.  
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5.3.11. Αποµείωση αξίας µη-χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Πάγια που έχουν αόριστη διάρκεια ωφέλιµης ζωής δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις 

αλλά υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως ή συχνότερα όταν γεγονότα ή 

µεταβολή συνθηκών υποδεικνύουν ότι η αναπόσβεστη αξία τους ενδέχεται να µην 

είναι ανακτήσιµη. Πάγια περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε αποσβέσεις, 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η 

αναπόσβεστη λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί. 

Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται αµέσως ως έξοδα και ισούνται µε την διαφορά 

µεταξύ της αναπόσβεστης και της ανακτήσιµης αξίας του υποκειµένου παγίου. 

Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από την σύγκριση 

µεταξύ της εύλογης αξίας του στοιχείου ενεργητικού µείον το κόστος πώλησης και 

της αξίας χρήσεως του παγίου. Για σκοπούς υπολογισµού της αποµείωσης, τα πάγια 

κατηγοριοποιούνται στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν µε 

ξεχωριστές αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών). 

5.3.12. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Ο Όµιλος κατατάσσει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού του στις 

κάτωθι κατηγορίες: αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, 

δάνεια και απαιτήσεις, και διαθέσιµα προς πώληση. Η κατηγοριοποίηση εξαρτάται 

από τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην 

οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού 

κατά την αρχική ηµεροµηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την 

κατηγοριοποίηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

(α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν 

µε κύριο σκοπό την πώληση τους σε βραχύ χρονικό διάστηµα καθώς και όσα έχουν 

ορισθεί σε αυτή την κατηγορία από τη διοίκηση του Οµίλου. Τα παράγωγα προϊόντα 

κατηγοριοποιούνται επίσης ως κατεχόµενα για εµπορικούς σκοπούς µε την 

προϋπόθεση ότι δεν έχουν οριστεί ως µέσα αντιστάθµισης. Τα περιουσιακά στοιχεία 

αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 

(β) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτελούν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

ενεργητικού µε σταθερές ή προκαθορισµένες πληρωµές που δεν διαπραγµατεύονται 

σε µία ενεργή αγορά. Συµπεριλαµβάνονται στα βραχυπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού 

εκτός από αυτά µε ωρίµανση άνω των 12 µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

των οικονοµικών καταστάσεων. Αυτά χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα στοιχεία 

ενεργητικού. Οι απαιτήσεις εντάσσονται στον ισολογισµό είτε στην κατηγορία 

«εµπορικές απαιτήσεις» είτε στην κατηγορία «µετρητά και ισοδύναµα µετρητών» και 

παρουσιάζονται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
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Κατά τη διάρκεια των χρήσεων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις ο 

Όµιλος δεν είχε απαιτήσεις από συµβάσεις δανείων. 

(γ) ∆ιαθέσιµα προς πώληση 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτελούν µη 

παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία είτε έχουν ορισθεί σε αυτή την 

κατηγορία είτε δεν εντάσσονται σε καµία από τις άλλες κατηγορίες. 

Συµπεριλαµβάνονται στα µακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού εκτός εάν η 

διοίκηση σκοπεύει να πωλήσει τις συµµετοχές εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία 

της δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων. Τα διαθέσιµα προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτιµώνται στην εύλογη αξία και το 

κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται απευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. 

Κατά τη διάρκεια των χρήσεων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις ο 

Όµιλος και η Εταιρία δεν κατέχουν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού τα 

οποία µπορούν να χαρακτηριστούν διαθέσιµα προς πώληση. 

Αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές 

ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Για τα διαθέσιµα προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή 

παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν 

στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η 

διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα 

αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν 

αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. Για τις εµπορικές απαιτήσεις η αποµείωση 

εξετάζεται όπως περιγράφεται στη σηµείωση 5.3.14. 

Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων συµψηφίζονται και το 

καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, όταν υπάρχει 

νοµικό δικαίωµα συµψηφισµού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και παράλληλα 

υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισµός σε καθαρή βάση ή η απόκτηση του 

περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισµός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα. 

5.3.13. Μισθώσεις 

Όταν ο µισθωτής είναι εταιρία του Οµίλου 

Οι µισθώσεις στις οποίες ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κίνδυνους, 

αλλά και τις ωφέλειες που απορρέουν από το ιδιοκτησιακό καθεστώς καταχωρούνται 

ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των 

λειτουργικών µισθώσεων (καθαρές από τυχόν άλλα κίνητρα που έλαβε ο 

εκµισθωτής) καταχωρούνται αναλογικά στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 

κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 
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Ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις λογίζονται οι µισθώσεις ακινήτων, µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού κατά τις οποίες µία από τις εταιρίες του 

Οµίλου ουσιαστικά φέρει το σύνολο των κινδύνων και των ωφελειών που απορρέουν 

από την κυριότητα του παγίου. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται 

κατά την έναρξη της µίσθωσης στην χαµηλότερη αξία που προκύπτει µεταξύ της 

εύλογης αξίας του πάγιου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων 

µισθωµάτων. Κάθε πληρωµή του µισθώµατος επιµερίζεται µεταξύ των υποχρεώσεων 

και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο 

στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. 

Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από το µίσθωµα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικές 

χρεώσεις, περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το µέρος του 

χρηµατοοικονοµικού κόστους που αφορά στο επιτόκιο καταχωρείται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την διάρκεια της περιόδου εκµίσθωσης ώστε να 

προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό ποσοστό επιτοκίου επί του υπόλοιπου των 

υποχρεώσεων για κάθε περίοδο. Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία που αποκτήθηκαν στα 

πλαίσια χρηµατοδοτικών µισθώσεων αποσβένονται στην µικρότερη περίοδο µεταξύ 

της διάρκειας της ωφέλιµης ζωής του στοιχείου, και της περιόδου διάρκειας της 

µίσθωσης, εάν δεν υπάρχει λογική βεβαιότητα ότι ο Όµιλος θα αποκτήσει κυριότητα 

των παγίων στη λήξη της µίσθωσης. 

Όταν ο εκµισθωτής είναι εταιρία του Οµίλου 

Κατά την εκµίσθωση στοιχείων του ενεργητικού στα πλαίσια χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης, η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών των µισθωµάτων 

αναγνωρίζεται ως απαίτηση. Η διαφορά µεταξύ της µεικτής αξίας και της παρούσας 

αξίας της απαίτησης αναγνωρίζεται ως µη εισπραχθέν χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Το 

έσοδο από τις µισθώσεις αναγνωρίζεται κατά την διάρκεια της µίσθωσης µε χρήση 

της µεθόδου της καθαρής επένδυσης (net investment), η οποία αντανακλά σταθερό 

περιοδικό ποσοστό απόδοσης. 

Στοιχεία του ενεργητικού που έχουν εκµισθωθεί σε τρίτους στα πλαίσια των 

λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται ως ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Η 

απόσβεσή τους πραγµατοποιείται κατά την διάρκεια τις αναµενόµενης ωφέλιµης 

ζωής τους, η οποία καθορίζεται µετά από σύγκριση µε παρόµοιας φύσης ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις ιδιοκτησίας του Οµίλου. Το εισόδηµα από εκµισθώσεις (εκτός 

ενδεχόµενων κινήτρων προς τους µισθωτές) αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο 

κατά την διάρκεια της περιόδου µίσθωσης. 

5.3.14. Αποθέµατα  

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και 

καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 

Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη 

πορεία των εργασιών, µειωµένη κατά το ποσό των εξόδων διάθεσης. 

Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη προσδιορίζεται µε 

τη µέθοδο του σταθµικού κόστους και αποτελείται από τις πρώτες ύλες, το άµεσο 
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κόστος εργασίας και τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα τα οποία κατανέµονται µε βάση 

την κανονική παραγωγική δυναµικότητα. 

Κατάλληλη µέριµνα λαµβάνεται για τα άχρηστα, απαξιωµένα και µε πολύ χαµηλή 

κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθέµατα εφόσον αυτά υπερβαίνουν τα προβλεπόµενα. Η 

µείωση της αξίας από την λογιστική στην καθαρή ρευστοποιήσιµη και οι ζηµίες στα 

αποθέµατα, εξοδοποιούνται στην περίοδο στην οποία αντιστοιχεί η υποτίµηση ή 

ζηµία. 

5.3.15. Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 

µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, µε την µέθοδο του 

πραγµατικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν είναι 

σηµαντικό, µειωµένο µε τυχόν πρόβλεψη αποµείωσης. Οι προβλέψεις αποµείωσης 

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρία του Οµίλου δεν 

είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα οφειλόµενα ποσά µε βάση τους αρχικούς όρους 

της συµφωνίας. 

Σηµαντικές ταµειακές δυσκολίες του πελάτη, βεβαιότητα ότι ο πελάτης θα κηρύξει 

πτώχευση ή χρηµατοοικονοµική αναδιοργάνωση, αθέτηση ή παράλειψη της 

καταβολής των πληρωµών (για περισσότερες από 270 ηµέρες καθυστέρησης) 

θεωρούνται ενδείξεις ότι οι εµπορικές απαιτήσεις είναι αποµειωµένες. 

Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των 

απαιτήσεων και της ανακτήσιµης αξίας. 

Η ανακτήσιµη αξία, εφόσον το οφειλόµενο ποσό εκκρεµεί για περίοδο µεγαλύτερη 

του ενός έτους, είναι η παρούσα αξία των προσδοκώµενων ταµιακών ροών 

προεξοφλούµενων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται 

ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

5.3.16. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στοιχεία 

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, 

τις βραχυπρόθεσµες µέχρι τρεις µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης. Οι υπέρ-

αναλήψεις εµπεριέχονται στον ισολογισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ως 

δανεισµός. 

5.3.17.  Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια. Τα άµεσα έξοδα για την 

έκδοση νέων µετοχών εµφανίζονται στη καθαρή θέση αφαιρετικά, καθαρά από 

φόρους. Όταν η Εταιρία ή οι θυγατρικές της αγοράζουν ίδιες µετοχές, το ποσό που 

πληρώθηκε, περιλαµβανοµένων οποιονδήποτε επιπλέον εξόδων και καθαρό από 

φορολογία εισοδήµατος, εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια τους υπό 

µορφή ιδίων µετοχών, έως ότου οι µετοχές αυτές ακυρωθούν ή επανεκδοθούν. Όταν 

οι εν λόγω µετοχές µετέπειτα πωληθούν ή επανεκδοθούν, η αξία οποιασδήποτε 

τέτοιας συναλλαγής θα περιληφθεί στα ίδια κεφάλαια. 
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5.3.18. ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους ως εισπραχθέντα ποσά 

µείον τα τυχόν άµεσα έξοδα για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. 

Μεταγενέστερα, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 

πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρού 

από σχετικά έξοδα συναλλαγών) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού µε τη µέθοδο του πραγµατικού 

επιτοκίου. Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εκτός εάν ο 

Όµιλος έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για 

τουλάχιστον 12 µήνες µετά από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

5.3.19.  Τρέχων και Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται πάνω στη βάση των φορολογικών νόµων 

που θεσπίζονται ή ουσιωδώς θεσπίζονται την ηµέρα του ισολογισµού σε εκείνες τις 

χώρες που οι θυγατρικές εταιρείες της εταιρείας λειτουργούν και παράγουν 

φορολογητέο εισόδηµα. Η διοίκηση περιοδικά αξιολογεί τα σηµεία εκείνα στις 

φορολογικές δηλώσεις που σχετίζονται µε καταστάσεις στις οποίες οι ισχύουσες 

φορολογικές διατάξεις υπόκεινται σε διαφορετική ερµηνεία και σχηµατίζει 

προβλέψεις όπου απαιτείται πάνω στη βάση των ποσών που αναµένεται να 

πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

Αναβαλλόµενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο οποίος αναµένεται να είναι πληρωτέος ή 

ανακτήσιµος για διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού 

και υποχρεώσεων σε επίπεδο οικονοµικών καταστάσεων και των αντίστοιχων 

φορολογικών βάσεων που έχουν χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό του φορολογητέου 

κέρδους, και λογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υπολογισµού µε βάσει τον 

ισολογισµό. 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή άλλη εκτός της 

επιχειρηµατικής συνένωσης και τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το 

λογιστικό, ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι 

πιθανόν να υπάρξουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα 

χρησιµοποιηθούν οι προσωρινές διαφορές. 

Αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που 

προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις µε εξαίρεση την 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση στην περίπτωση όπου η αναστροφή των 

προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανόν ότι οι προσωρινές 

διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προσεχές µέλλον. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος καθορίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς 

συντελεστές που είχαν τεθεί σε ισχύ ή είχαν ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ µέχρι την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να είναι σε ισχύ την περίοδο που οι 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα καταστούν απαιτητές και οι υποχρεώσεις 

πληρωτέες. 
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Η αναβαλλόµενη φορολογία χρεώνεται ή πιστώνεται στα αποτελέσµατα εκτός εάν 

αφορά στοιχεία που χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα λοιπά συνολικά 

εισοδήµατα οπότε και η αναβαλλόµενη φορολογία λογιστικοποιείται απευθείας στα 

λοιπά συνολικά εισοδήµατα. 

5.3.20. Προµηθευτές 

Οι προµηθευτές αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

5.3.21. Παροχές στο προσωπικό 

Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις 

Οι συνταξιοδοτικές παροχές των εργαζοµένων του Οµίλου  περιλαµβάνουν τόσο 

προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών. 

Ως πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών θεωρείται το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα 

στα πλαίσια του οποίου η εταιρία του Οµίλου που το εφαρµόζει καταβάλλει πάγιες 

εισφορές σε ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο (υπό µορφή ταµείου) και δεν βαρύνεται µε 

περαιτέρω, νοµική ή συµβατική υποχρέωση καταβολής εισφορών εάν το ταµείο δεν 

διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να πληρώνει τις παροχές προς όλους τους 

εργαζόµενους, οι οποίες απορρέουν από τα έτη υπηρεσίας τους, τρέχοντα και 

προηγούµενα. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών 

καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Ως πρόγραµµα καθορισµένων παροχών ορίζεται το συνταξιοδοτικό ή αντίστοιχο 

πρόγραµµα αποχώρησης, το οποίο ορίζει καταβολή συγκεκριµένου ποσού σύνταξης 

ή αποζηµίωσης, συνήθως σε συνάρτηση µε έναν ή περισσότερους παράγοντες όπως 

είναι η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και ο µισθός κάθε εργαζόµενου. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την 

εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος (εφόσον πρόκειται για 

χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα) και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη 

αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η 

δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται κατά περιοδικά διαστήµατα που 

δεν υπερβαίνουν τα δύο έτη από από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της 

µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση 

τα ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της 

σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον 

αναµενόµενο εναποµείναντα µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο 

πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε 

εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον 

εναποµείναντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος 

προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην 

περίοδο ωρίµανσης. 



 

 
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 

31 ∆εκεµβρίου 2011 
(Όλα τα ποσά σε Ευρώ) 

 57 

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση ενός 

εργαζόµενου λήξει πριν την προβλεπόµενη ηµεροµηνία συνταξιοδότησης ή όταν ο 

εργαζόµενος δέχεται να αποχωρήσει εθελούσια µε αντάλλαγµα αυτές τις παροχές. Ο 

Όµιλος αναγνωρίζει τις παροχές αυτές όταν έχει καταφανώς δεσµευτεί είτε να 

τερµατίσει την απασχόληση εργαζοµένων σύµφωνα µε λεπτοµερές πρόγραµµα για το 

οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα να ανακληθεί, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές 

ως κίνητρο εθελούσιας αποχώρησης. Παροχές απόλυσης ή εθελούσιας αποχώρησης, 

οι οποίες καθίστανται πληρωτέες σε διάστηµα µεγαλύτερο από 12 µήνες µετά από 

την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία. 

Προγράµµατα διανοµής κερδών και επιδοµάτων απόδοσης (bonus) 

Η Εταιρία και ο Όµιλος αναγνωρίζουν την υποχρέωση καταβολής πριµ 

αποδοτικότητας, η οποία αναµένεται να διευθετηθεί µέσα σε 12 µήνες και 

επιµετρείται µε τα βάση τα ποσά που αναµένεται να καταβληθούν όταν οι 

υποχρεώσεις διευθετηθούν. 

5.3.22.  Προβλέψεις  

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: α)µια εταιρία- µέλος του Οµίλου έχει µια 

τρέχουσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση που απορρέει από παρελθόντα γεγονότα· 

β) είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για την εξόφληση της υποχρέωσης 

και γ) το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Μελλοντικές ζηµίες που 

συνδέονται µε τρέχουσες δραστηριότητες του Οµίλου δεν εγγράφονται ως 

προβλέψεις. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί 

εκροή κατά την εκκαθάριση προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας 

υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα και εάν η πιθανότητα 

εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία 

υποχρεώσεων µπορεί να είναι µικρή. Στις περιπτώσεις εκείνες που η επιχείρηση 

µέλος του Οµίλου αναµένει µια πρόβλεψη να καλυφθεί από τρίτο, όπως για 

παράδειγµα συµβαίνει µε τα ασφαλιστήρια συµβόλαια, η κάλυψη αναγνωρίζεται ως 

ξεχωριστή απαίτηση αλλά µόνο όταν η κάλυψη είναι ουσιαστικά εξασφαλισµένη. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στη παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της 

καλύτερης εκτίµηση της διοίκησης, απαιτούνται για να καλυφθεί η παρούσα 

υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού (σηµείωση 5.22). Το προεξοφλητικό 

επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας 

αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εύλογες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος 

που αφορούν την συγκεκριµένη υποχρέωση. 

5.3.23.  Επιχορηγήσεις  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται 

µε βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε 

όλους τους προβλεπόµενους όρους. 
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Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τις δαπάνες που προορίζονται να 

αποζηµιώσουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων 

περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις 

εποµένων χρήσεων και µεταφέρονται ως έσοδα (πιστώνονται) στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο, κατά την διάρκεια της αναµενόµενης 

ωφέλιµης ζωής των σχετικών παγίων στοιχείων. 

5.3.24. Αναγνώριση Εσόδων  

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία από τη πώληση αγαθών και υπηρεσιών, 

καθαρή από το φόρο προστιθέµενης αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές και αφού 

απαλειφθούν οι πωλήσεις µεταξύ εταιριών του Οµίλου στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις . Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:  

Πωλήσεις αγαθών 

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα 

οφέλη από την κυριότητα των αγαθών µεταβιβάζονται στον αγοραστή τους (συνήθως 

κατά την παράδοση και αποδοχή τους από τον πελάτη) και εφόσον έχει εξασφαλιστεί 

σε εύλογο βαθµό η δυνατότητα είσπραξης του οφειλόµενου ποσού. 

Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την περίοδο που παρέχονται οι 

υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε 

το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση 

του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική 

αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο ισούται µε την παρούσα 

αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών προεξοφλούµενων µε το 

αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί 

της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

5.3.25.  Κόστος δανεισµού  

Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί 
των συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου.  

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που προκύπτουν από τον δανεισµό των κεφαλαίων που 
χρησιµοποιούνται για χρηµατοδότηση αγοράς ενσώµατων ακινητοποιήσεων, 
κεφαλαιοποιούνται κατά την χρονική περίοδο που απαιτείται για την προετοιµασία 
και την ολοκλήρωση του παγίου για µελλοντική χρήση. Λοιπές κατηγορίες 
χρηµατοοικονοµικών εξόδων από δανεισµό αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της 
χρήσης ως έξοδα. 
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5.3.26.  Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν το δικαίωµα για την είσπραξη τους έχει 

θεµελιωθεί. 

5.3.27. ∆ιανοµή Μερισµάτων 

Τα µερίσµατα καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις την περίοδο που 

εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

5.3.28. Περιουσιακά Στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση 

Τα περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση, αποτιµώνται στην χαµηλότερη 

µεταξύ λογιστικής και εύλογης αξίας µείον τα έξοδα που προκύπτουν από την 

συναλλαγή πώλησης, εάν η λογιστική αξία είναι ανακτήσιµη κυρίως µέσω µιας 

συναλλαγής πώλησης παρά µέσω της συνεχιζόµενης χρήση τους. 

5.3.29. Κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που 

αναλογούν στους µετόχους  της µητρικής Εταιρείας µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό 

κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας 

τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές. 

Τα αποµειούµενα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που 

αποδίδεται στους µετόχους της µητρικής (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των 

µετατρέψιµων µετοχών, µετά φόρων) µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών 

σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο για την επίδραση των 

αποµειούµενων µετατρέψιµων µετοχών). 

Ο µέσος σταθµισµένος αριθµός των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη 

διάρκεια της λογιστικής περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόµενες λογιστικές 

περιόδους προσαρµόζεται για γεγονότα που έχουν µεταβάλει τον αριθµό των κοινών 

µετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη µεταβολή στους πόρους. 

5.3.30. Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και 

των αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Επιπλέον 

στις περιπτώσεις που κρίθηκε απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία των 

προηγούµενων χρήσεων αναταξινοµήθηκαν για να καταστούν οµοειδή µε τα στοιχεία 

της τρέχουσας χρήσης. 

5.4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

5.4.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς 
(µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο 
εύλογης αξίας από µεταβολές των επιτοκίων και κίνδυνο τιµών), πιστωτικό κίνδυνο 
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και κίνδυνο ρευστότητας.  

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η εταιρεία και ο Όµιλος δεν κάνουν σηµαντικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. ∆εν 

υπάρχουν σηµαντικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε άλλο νόµισµα πλην του ευρώ. 

Εποµένως δεν υπάρχουν συνθήκες που θα µπορούσαν να την εκθέσουν σε 

συναλλαγµατικό κίνδυνο. Η εταιρεία δεν διενεργεί προαγορά συναλλάγµατος και δεν 

χρησιµοποιεί παράγωγα για την αντιµετώπιση του κινδύνου. 

Κίνδυνος επιτοκίων 

Το χρηµατοοικονοµικό κόστος από το σύνολο του τραπεζικού δανεισµού της 

εταιρείας και του οµίλου είναι κυµαινόµενο µε βάσει 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 του οµίλου από το κόστος δανεισµού είναι περιορισµένη. 

Τα έσοδα του Οµίλου και της Εταιρίας καθώς και οι λειτουργικές ταµειακές ροές 

είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητες από τις διακυµάνσεις επιτοκίων στην αγορά διότι 

ο όµιλος δεν διαθέτει άλλα έντοκα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού εκτός από 

βραχυπρόθεσµες προθεσµιακές καταθέσεις. 

Η έκθεση σε κινδύνους οι οποίοι οφείλονται σε διακύµανση επιτοκίων επί των 

δανειακών υποχρεώσεων περιορίζεται ως κίνδυνος ταµιακών ροών από µεταβολές 

στα κυµαινόµενα επιτόκια. 

Η προσέγγιση του Οµίλου συνίσταται σε συνεχή επισκόπηση των τάσεων των 

επιτοκίων, και της διάρκειας των αναγκών χρηµατοδότησης. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης 

καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε µία λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξης του 

+1% ή –1% (2010: +/-1%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία 

λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 

 

 2011 2010 

 Ποσά σε € 

Όµιλος 99.384 104.161 

Μητρική Εταιρεία 99.384 104.161 

 

Κίνδυνος µεταβολής τιµών 

Οι βασικές α΄ ύλες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή είναι τα φυτικά έλαια και 

τα χηµικά παράγωγα αυτών, το ζωικό λίπος και διάφοροι τύποι πλαστικών. Η τιµή 

των παραπάνω κυµαίνεται ανάλογα µε την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσµια 

αγορά, δεδοµένου ότι τα περισσότερα είναι χρηµατιστηριακά προϊόντα. Λόγω του 

αυξηµένου ανταγωνισµού του κλάδου, τυχόν αυξήσεις των διεθνών και εγχωρίων 

τιµών της πρώτης ύλης δεν µετακυλίονται εύκολα στην τελική τιµή των προϊόντων, 
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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, µειώνοντας τον 

κίνδυνο εξάρτησης.  

Για την αντιστάθµιση του κινδύνου αυτού δεν χρησιµοποιούνται παράγωγα. 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος  
∆εδοµένης της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης ο πιστωτικός κίνδυνος είναι 

αυξηµένος. Για την αντιµετώπιση του κινδύνου οι εταιρείες του Οµίλου 

παρακολουθούν συνεχώς την οικονοµική κατάσταση των οφειλετών τους και κάνουν 

τις απαιτούµενες ενέργειες, (ασφάλεια πιστώσεων, νοµικές ενέργειες) µε βάση την 

πιστωτική πολιτική της εταιρείας, για τη µείωση του κινδύνου αυτού.   

Για την εταιρεία οι εισπρακτέοι εµπορικοί λογαριασµοί περιλαµβάνουν κυρίως 

απαιτήσεις από τον πελάτη – διανοµέα των επωνύµων προϊόντων στην Ελληνική 

αγορά, µεγάλες αλυσίδες super market για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και µεγάλους 

οίκους του εξωτερικού.  Για τη δραστηριότητα των ξενοδοχειακων προϊόντων, οι 

εισπρακτέοι εµπορικοί λογαριασµοί περιλαµβάνουν κυρίως απαιτήσεις από 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του εσωτερικού.    

Οι θυγατρικές εταιρείες του οµίλου δεν έχουν εµπορική δραστηριότητα.  

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατανοµή των εµπορικών απαιτήσεων. 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 2011 2010 2011 2010 

Τρέχον υπόλοιπο πελατών και 

εισπρακτέων επιταγών 7.542.887 6.335.333 16.756.200 15.940.142 

Πέραν πιστωτικής περιόδου αλλά µη 

αποµειωµένο - - - - 

Αποµειωµένο υπόλοιπο  (2.584.529) (3.312.573) (11.550.883) (12.332.384) 

 

 

 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης των αποµειωµένων εµπορικών απαιτήσεων για τον Όµιλο 

και την Εταιρεία παρουσιάζεται παρακάτω: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αποµειωµένο υπόλοιπο 31.12.2010 (3.312.573) (12.332.384) 

Μεταβολή µέσα στη χρήση 728.044 781.501 

Αποµειωµένο υπόλοιπο 31.12.2011 (2.584.529) (11.550.883) 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Κίνδυνος ρευστότητας – ταµειακών ροών 

Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας  περιλαµβάνει τη διασφάλιση ύπαρξης 

επαρκών διαθεσίµων και ισοδυνάµων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής 

ικανότητας, µέσω της ύπαρξης επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες 

τράπεζες.  
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Ο Όµιλος σύµφωνα µε τις παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2011 

εµφανίζει σηµαντικά ταµειακά διαθέσιµα και οριακά θετικό κεφάλαιο κίνησης και 

άρα δεν έχει σηµαντικό κίνδυνο ρευστότητας. Σηµειώνεται επίσης, ότι οι ανάγκες σε 

κεφαλαιουχικές απαιτήσεις δεν αναµένεται να είναι σηµαντικές. Επιπλέον η Εταιρεία 

έχει διαφοροποιήσει και µειώσει το χρόνο πίστωσης των πελατών της προκειµένου 

να βελτιώσει περαιτέρω το κεφάλαιο κίνησης της. 

Οι ανάγκες ρευστότητας  παρακολουθούνται από την εταιρεία σε καθηµερινή και 

εβδοµαδιαία βάση, καθώς και σε µια κυλιόµενη περίοδο 30 ηµερών. Οι µεσο-

µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους 6 µήνες και το επόµενο 

έτος προσδιορίζονται τριµηνιαία.  

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων βάσει των εκτιµώµενων µη 

προεξοφληµένων συµβατικών εκροών την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2011 και 2010 αντίστοιχα 

για τον Όµιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

 

 

 ΟΜΙΛΟΣ 

 2010 

 Βραχυπρόθεσµες  Μακροπρόθεσµες 

 

εντός 6 

µηνών 

6 έως 12 

µήνες  1 έως 5 έτη 

πάνω από 5 

έτη 

∆ανεισµός 634.187 2.490.334  7.058.252 - 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών 

µισθώσεων 267.905 267.905  893.016 - 

Εµπορικές Υποχρεώσεις 5.977.247 -  - - 

 7.369.688 2.758.239  7.951.268 - 

 

 

 ΟΜΙΛΟΣ 

 2011 

 Βραχυπρόθεσµες  Μακροπρόθεσµες 

 εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες  1 έως 5 έτη 

πάνω από 

5 έτη 

∆ανεισµός 633.710 5.834.858   3.566.871  - 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών 

µισθώσεων  250.676   256.901    352.486  - 

Εµπορικές Υποχρεώσεις 5.950.493 86.739   - - 

  6.834.878   6.178.498    3.919.357  -  
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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 2010  

 Βραχυπρόθεσµες  Μακροπρόθεσµες 

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

5 έτη 

∆ανεισµός 634.187 2.490.334  7.058.252 - 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών 

µισθώσεων 267.905 267.905  893.016 - 

Εµπορικές Υποχρεώσεις 5.351.881 -  - - 

 6.744.071 2.758.239  7.951.268 - 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 2011 

 Βραχυπρόθεσµες  Μακροπρόθεσµες 

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

5 έτη 

∆ανεισµός 633.710 5.834.858   3.566.871   

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών 

µισθώσεων  250.676   256.901    352.486  - 

Εµπορικές Υποχρεώσεις  5.872.614  86.739   - - 

  6.757.000   6.178.498    3.919.357  -  

 

 

Ο αναµενόµενος χρόνος είσπραξης των πελατών που δεν έχουν υποστεί αποµείωση 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 2011 2010 2011 2010 

Λιγότερο από 6 µήνες 4.494.108 2.886.206 4.691.675 2.886.206 

Μεταξύ 6 µηνών και 1 

έτους 464.250 721.552 513.642 721.552 

 4.958.358 3.607.758 5.205.317 3.607.758 

 

5.4.2. Προσδιορισµός εύλογων αξιών 

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί την κατωτέρω ιεραρχία για τον προσδιορισµό και τις 

γνωστοποιήσεις των εύλογων αξιών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, µε βάση τη 

µέθοδο αποτίµησης που ακολουθεί: 

Επίπεδο 1: οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε αναφορά σε δηµοσιευµένες τιµές 

συναλλαγής ενεργού αγοράς. 

Επίπεδο 2: οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τεχνικές επιµέτρησης για τις οποίες 

όλες οι παράµετροι οι οποίες έχουν σηµαντική επίπτωση στην καταχωρηθείσα 

εύλογη αξία, υποστηρίζονται από τιµές παρατηρήσιµων συναλλαγών της αγοράς 

(άµεσα ή έµµεσα). 
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Επίπεδο 3: οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τεχνικές επιµέτρησης για τις οποίες 

οι παράµετροι οι οποίες έχουν σηµαντική επίπτωση στην καταχωρηθείσα εύλογη 

αξία, δεν υποστηρίζονται από τιµές παρατηρήσιµων συναλλαγών της αγοράς. 

Την 31
 
∆εκεµβρίου 2011 ο Όµιλος είχε: 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ύψους € 19.507  

τα οποία κατατάσσονται στο Επίπεδο 2. 

Την 31
 
∆εκεµβρίου 2010 ο Όµιλος είχε: 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ύψους €4.143 τα 

οποία κατατάσσονται στο Επίπεδο 2. 

5.4.3. Γνωστοποίηση Χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία διακρίνονται σε χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία που αποτελούνται από επενδύσεις σε αµοιβαία κεφάλαια, 

πελάτες, επιταγές εισπρακτέες, ταµειακά διαθέσιµα και σε χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις που αποτελούνται από δάνεια και συµβάσεις χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης. 

 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Στοιχεία Ενεργητικού 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος     

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Πελάτες (ανοιχτό υπόλοιπο) 1.608.615 1.496.205 1.855.575 1.996.088 

Πελάτες (καλυµµένο µε επιταγές) 3.349.742 1.902.362 3.349.742 1.887.476 

Λοιπές απαιτήσεις 910.448 1.939.989 907.553 1.454.992 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  4.468.309  5.267.247  4.464.168  5.258.910 

     

Αποτιµώµενα στην εύλογη αξία     

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε 

εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 
 19.507  4.143  19.507  4.143 

     

Στοιχεία Παθητικού     

Αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος     

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

∆άνεια 3.566.871 6.016.239 3.566.871 6.016.239 

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης 
352.486 858.644 352.486 858.644 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.037.232 6.467.550 5.959.354 5.841.979 

∆άνεια 6.468.568 3.058.248 6.468.568 3.058.248 

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης 
507.577 485.030 507.577 485.030 
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5.5. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται 
σε ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται 
εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

 

5.5.1. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε τον προσδιορισµό της 
ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων, την ανάγκη επανεκτίµησης της εύλογης αξίας 
των ακινήτων, τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα, τον 
προσδιορισµό της ανακτήσιµης αξίας των απαιτήσεων, την αναγνώριση των 
ενδεχόµενων υποχρεώσεων και τον έλεγχο αποµείωσης των περιουσιακών 
στοιχείων. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να 
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής: 

Φόρος εισοδήµατος  
Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της δεν έχουν εξετασθεί 

από τις Φορολογικές Αρχές ως εξής: 

 

 

Επωνυµία Ανέλεγκτες 

φορολογικές χρήσεις 

Παπουτσάνης A.B.E.E. 4 

Plias Εµπορική Α.Ε. 2 

Π.∆.Παπουτσάνης ΕΠΕ 2 

 

 

Η διοίκηση συνεκτιµώντας ότι, οι ανέλεγκτες χρήσεις στις εταιρείες του οµίλου 
έχουν περιορισθεί σηµαντικά και ότι υπάρχει µεγάλο ύψος φορολογικών ζηµιών 
προηγουµένων χρήσεων ικανό να καλύψει τις όποιες ενδεχόµενες λογιστικές 
διαφορές προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων, θεωρεί 
ότι δεν θα προκύψει πρόσθετη επιβάρυνση από διαφορές φορολογικού ελέγχου των 
ανέλεγκτων χρήσεων και ως εκ τούτου δεν διενήργησε καµία σχετική πρόβλεψη στις 
παρούσες οικονοµικές καταστάσεις.  

 

Παρά την ύπαρξη σηµαντικών ποσών σωρευµένων φορολογικών ζηµιών, τόσο στην 
εταιρεία όσο και στις θυγατρικές της,  κανένα ποσό αναβαλλόµενης φορολογικής 
απαίτησης  που προκύπτει από αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες δεν  έχει 
αναγνωρισθεί, τόσο για την εταιρεία όσο και για τις θυγατρικές της, επειδή δεν 
υπάρχει βάσιµη εκτίµηση ότι αυτές θα ανακτηθούν, µε συµψηφισµού τους µε 
φορολογικά κέρδη εποµένων χρήσεων.  
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Προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

 

Η ∆ιοίκηση σχηµατίζει αντίστοιχες προβλέψεις για εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις 

όταν εκτιµά πως η έκβαση της υπόθεσης θα είναι εις βάρος του Οµίλου και όταν η 

επιβάρυνση µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Λόγω της αβέβαιης φύσης των 

δικαστικών υποθέσεων, η τελική έκβαση ή το τελικό κόστος διακανονισµού των 

υποθέσεων µπορεί να διαφέρει σηµαντικά από τις αρχικές εκτιµήσεις.  

 

5.5.2. Καθοριστικές κρίσεις της διοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών 

αρχών 

∆εν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της 

∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. 

 

 

5.6. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

O Όµιλος Παπουτσάνης έχει ένα και µόνο επιχειρηµατικό τοµέα δραστηριότητας, 

αυτόν της παραγωγής (στην Ελλάδα) καταναλωτικών ειδών και διάθεσης τους στις 

αγορές εσωτερικού και εξωτερικού. 

 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας, για την κλειόµενη και την προηγούµενη χρήση, σε 

επίπεδο γεωγραφικής προέλευσης των πελατών παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

 

 

 2011 

Πελάτες Εσωτερικού 8.933.498 61,78% 

Πελάτες Εξωτερικού 5.527.404 38,22% 

Σύνολο πωλήσεων 14.460.902 100,00% 

 
 2010 

Πελάτες Εσωτερικού 8.116.435 62,92% 

Πελάτες Εξωτερικού 4.782.693 37,08% 

Σύνολο πωλήσεων 12.899.128 100,00% 

 

 

Όλα τα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας βρίσκονται στην 

Ελλάδα. 

 

 

Σε ό,τι έχει να κάνει µε τις πωλήσεις ανά κατηγορία προϊόντος, αυτές παρατίθενται 

στον ακόλουθο πίνακα: 
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 2011 2010 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΞΙΑ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΞΙΑ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 384.634 2,66% 365.734 3% 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑ 3.079.401 21,29% 2.539.474 20% 

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 4.517.945 31,24% 4.359.831 34% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 6.478.921 44,80% 5.634.089 44% 

ΣΥΝΟΛΟ 14.460.902 100,00% 12.899.128 100% 

     

Η εταιρεία για τη χρήση που έληξε την 31.12.2011 είχε ένα σηµαντικό πελάτη, ο 

οποίος αντιπροσώπευε πωλήσεις ύψους 3,7 εκατ. Ευρώ (25,92% των συνολικών 

πωλήσεων) στην κατηγορία «προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τρίτων». 

5.7. Ενσώµατα Πάγια 

Κτίρια - Οικόπεδα 

Για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας (Fair Value) των προς εκτίµηση 
εγκαταστάσεων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Υπολειµµατικού Κόστους 
Αντικατάστασης σε συνδιασµό µε τη µέθοδο Συγκριτικών στοιχείων ή 
Κτηµαταγοράς.  Με βάση αυτή τη µέθοδο υπολογίστηκε ξεχωριστά η εύλογη αξία 
της γης και το κόστος αντικατάστασης των κτισµάτων αποµειωµένο κατά επιλεγµένο 
συντελεστή που αντιπροσωπεύει την λειτουργική και τεχνολογική απαξίωση τους. 
Το άθροισµα των δύο επί µέρους αξιών (εύλογη αξία γης συν αποσβεσµένο κόστος 
αντικατάστασης των κτισµάτων ) αποτελεί την εύλογη αξία του ακινήτου. Για τον 
προσδιορισµό της εύλογης αξίας του γηπέδου εφαρµόστηκε η µέθοδος των 
συγκριτικών στοιχείων από στοιχεία της κτηµαταγοράς. 

Στις 31/12/2010 έγινε νέα αποτίµηση των ακινήτων και προέκυψε µείωση της αξίας 
τους κατά 3.180.613,55. βάσει του τρόπου αποτίµησης σε fair value και αντίστοιχη 
µείωση στα αποθεµατικά εύλογης αξίας ποσού  2.544.490,84.  

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται 

ως εξής: 

 Όµιλος Εταιρεία 

 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Ενσώµατα πάγια  24.018.383   24.690.772   24.018.383   24.690.772  

Μισθωµένα Πάγια  2.819.294   3.137.380   2.819.294   3.137.380  

  26.837.677   27.828.153   26.837.677   27.828.153  
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 Όµιλος 

 

Γήπεδα 

& 

Οικόπεδα 

Κτίρια & 

Κτιριακές 

Εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα και 

µηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις 

Λοιπός 

Εξοπλισµός 

Πάγια 

υπό 

εκτέλεση ΣΥΝΟΛΑ 

Αξία κτήσεως ή αποτιµήσεως       

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2010 3.321.984 8.961.478 19.480.263 2.575.351 564.824 34.903.900 

Προσθήκες - 122.136 1.124.808 1.837 461.880 1.710.661 

Μεταφορές από υπό εκτέλεση - - 564.824 - (564.824) - 

Μεταφορά από µισθωµένα - - 1.696.847 - - 1.696.847 

Αναπροσαρµογή αξίας (829.308) (2.941.663) - - - (3.770.971) 

∆ιαγραφή παγίων θυγατρικής - - - (16.077) - (16.077) 

Εκποιήσεις - - (316.031) - - (316.031) 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 2.492.676 6.141.952 22.550.710 2.561.111 461.880 34.208.328 

       

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2011 2.492.676 6.141.952 22.550.710 2.561.111 461.880 34.208.329 

Προσθήκες - 27.381 540.196 9.074 1.889 578.541 

Μεταφορές από υπό εκτέλεση - - 461.880 - (461.880) - 

Μεταφορά από µισθωµένα - - - - - - 

Εκποιήσεις - (1.500) (34.501) (104.287) - (140.288) 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 2.492.676 6.167.833 23.518.285 2.465.898 1.889 34.646.582 

       

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις       

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2010 - 724.742 5.322.076 2.414.975 - 8.461.793 

Αποσβέσεις χρήσεως - 151.168 1.092.738 67.935 - 1.311.840 

Αποσβέσεις αναπροσαρµογών - (590.357) - - - (590.357) 

Αποσβέσεις εκποιηθέντων - - (177.416) - - (177.416) 

Μεταφερόµενες αποσβέσεις από 

µισθωµένα πάγια - - 511.696 - - 511.696 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 - 285.553 6.749.094 2.482.910 - 9.517.557 

       

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2011 - 285.553 6.749.094 2.482.910 - 9.517.557 

Αποσβέσεις χρήσεως - 104.946 1.095.155 31.829  1.231.930 

Αποσβέσεις εκποιηθέντων - (17) (17.861) (103.409) - (121.288) 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 - 390.483 7.826.388 2.411.329 - 10.628.199 

       

Αναπόσβεστη Αξία       

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 2.492.676 5.856.399 15.801.616 78.201 461.880 24.690.772 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 2.492.676 5.777.352 15.691.897 54.569 1.889 24.018.383 
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 Εταιρεία 

 

Γήπεδα 

& 

Οικόπεδα 

Κτίρια & 

Κτιριακές 

Εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα και 

µηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις 

Λοιπός 

Εξοπλισµός 

Πάγια 

υπό 

εκτέλεση ΣΥΝΟΛΑ 

Αξία κτήσεως ή αποτιµήσεως       

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2010 3.321.984 8.895.651 19.480.263 2.105.164 564.824 34.367.887 

Προσθήκες - 122.136 1.124.808 1.837 461.880 1.710.661 

Μεταφορές από υπό εκτέλεση - - 564.824 - (564.824) - 

Μεταφορά από µισθωµένα - - 1.696.847 - - 1.696.847 

Αναπροσαρµογή αξίας (829.308) (2.941.663) - - - (3.770.971) 

Εκποιήσεις - - (316.031) - - (316.031) 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 2.492.676 6.076.125 22.550.710 2.107.001 461.880 33.688.392 

       

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2011 2.492.676 6.076.125 22.550.710 2.107.001 461.880 33.688.392 

Προσθήκες - 27.381 540.196 9.074 1.889 578.541 

Μεταφορές από υπό εκτέλεση - - 461.880 - (461.880) - 

Μεταφορά από µισθωµένα - - - - - - 

Αναπροσαρµογή αξίας - - - - - - 

Εκποιήσεις - (1.500) (34.501) (104.287) - (140.288) 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 2.492.676 6.102.006 23.518.285 2.011.788 1.889 34.126.645 

       
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις       

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2010 - 658.914 5.322.076 1.960.865 - 7.941.855 

Αποσβέσεις χρήσεως - 151.168 1.092.738 67.935 - 1.311.840 

Αποσβέσεις αναπροσαρµογών - (590.357)  - - (590.357) 

Αποσβέσεις εκποιηθέντων - - (177.416) - - (177.416) 

Μεταφερόµενες αποσβέσεις από 

µισθωµένα πάγια - - 511.696 - - 511.696 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010   219.725 6.749.094 2.028.800   8.997.619 

       

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2011 - 219.725 6.749.094 2.028.800 - 8.997.619 

Αποσβέσεις χρήσεως - 104.946 1.095.155 31.829 - 1.231.930 

Αποσβέσεις αναπροσαρµογών - - - - - - 

Αποσβέσεις εκποιηθέντων - (17) (17.861) (103.409) - (121.288) 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 -  324.655 7.826.388 1.957.219 - 10.108.261 

       
Αναπόσβεστη Αξία       

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 2.492.676 5.856.400 15.801.616 78.201 461.880 24.690.772 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 2.492.676 5.777.352 15.691.897 54.569 1.889 24.018.383 
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Έχουν δοθεί οι εξής υποθήκες και προσηµειώσεις, για εξασφάλιση τραπεζικών 

δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2011 ανέρχεται σε ποσό 

των 8.097 χιλ ευρώ: 

 

Επί οικοπέδων και κτιρίων (εργοστάσιο ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ) 

Α΄ προσηµείωση υποθήκης ποσού € 1.467.351 

Β΄ προσηµείωση υποθήκης ποσού € 8.070.432 

Γ΄ προσηµείωση υποθήκης ποσού € 2.000.000 

∆΄ προσηµείωση υποθήκης ποσού € 7.000.000 

Επί οικοπέδων και κτιρίων (εργοστάσιο πρώην GAGEO) 

Α΄ προσηµείωση υποθήκης ποσού € 733.676 

 

Μισθωµένα πάγια 

Τα Μισθωµένα Πάγια αφορούν µηχανήµατα και αναλύονται ως εξής: 

 
Όµιλος και 
Εταιρεία 

Αξία κτήσεως ή αποτιµήσεως  

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2010 5.846.994 

Μεταφορά σε ενσώµατα (1.696.847) 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 4.150.147 

  

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2011 4.150.147 

Μεταφορά σε ενσώµατα - 

Προσθήκες - 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 4.150.147 

  

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2010 1.173.859 

Αποσβέσεις χρήσεως 350.604 

Μεταφορά σε ενσώµατα (511.696) 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 1.012.767 

  

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2011 1.012.767 

Αποσβέσεις χρήσεως 318.086 

Μεταφορά σε ενσώµατα - 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 1.330.853 

  

Αναπόσβεστη Αξία  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 3.137.380 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 2.819.294 
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Ιστορικό κόστος παγίων αποτιµηµένων σε εύλογες αξίες. 

Στον ακόλουθο πίνακα περιλαµβάνονται και τα µισθωµένα πάγια. 

 Όµιλος  Εταιρεία  

 

Ιστορικό 

κόστος 

31/12/2011 

Εύλογη 

αξία 2011 
∆ιαφορά  

Ιστορικό 

κόστος 

31/12/2011 

Εύλογη 

αξία 2011 
∆ιαφορά 

Οικόπεδα 1.253.350 2.492.676 1.239.326  1.253.350 2.492.676 1.239.326 

Κτίρια  8.646.417 5.777.352 (2.869.065)  8.646.417 5.777.352 (2.869.065) 

Eπενδύσεις σε 

ακίνητα 262.000 275.000 13.000  262.000 275.000 13.000 

 10.944.767 24.236.925 13.292.158  10.944.767 24.236.925 13.292.158 

5.8. Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν αγροτεµάχια µε οικία που κατέχει η Εταιρεία 
(στην Εύβοια), αξίας 275.000 ευρώ.  

 

5.9. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν άδειες 
λογισµικού και κόστος ανάπτυξης νέων προϊόντων. Αναλύονται ως εξής: 

 
 Όµιλος 

 Λογισµικό Η/Υ Κόστος ανάπτυξης Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτιµήσεως    

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2010  1.778.634   219.738   1.998.372  

Προσθήκες  96.239   1.620   97.859  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010  1.874.873   221.358   2.096.231  

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2011  1.874.873   221.358   2.096.231  

Προσθήκες  41.368  -  41.368  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011  1.916.241   221.358   2.137.599  

    

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις    

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2010  1.625.923   91.346   1.717.269  

Αποσβέσεις χρήσεως  56.579   44.218   100.797  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010  1.682.502   135.563   1.818.065  

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2011  1.682.502   135.563   1.818.065  

Αποσβέσεις χρήσεως  98.554   5.545   104.099  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011  1.781.056   141.108   1.922.164  

Αναπόσβεστη Αξία    

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010  192.371   85.795   278.166  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011  135.186   80.250   215.435  
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 Εταιρεία 

 
Λογισµικό Η/Υ Κόστος ανάπτυξης Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτιµήσεως    

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2010 1.520.125  219.738  1.739.863  

Προσθήκες 96.239  1.620  97.859  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 1.616.364  221.358  1.837.722  

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2011 1.616.364  221.358  1.837.722  

Προσθήκες 41.368  - 41.368  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 1.657.732  221.358  1.879.090  

    

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις    

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2010 1.367.414  91.346  1.458.760  

Αποσβέσεις χρήσεως 56.579  44.218  100.797  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 1.423.993  135.563  1.559.556  

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2011 1.423.993  135.563  1.559.556  

Αποσβέσεις χρήσεως 98.554  5.545  104.099  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 1.522.547  141.108  1.663.655  

Αναπόσβεστη Αξία    

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 192.371  85.795  278.166  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 135.186  80.250  215.435  

5.10. Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις (Εταιρεία) 

Οι επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 

 
  31/12/2011 31/12/2010 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης  18.000 17.508 

Αυξήσεις κεφαλαίου  - 492 

∆ιαγραφή  (18.000) - 

Υπόλοιπο λήξης χρήσης  - 18.000 

 

Τα ποσοστά συµµετοχής στις θυγατρικές εταιρείες και οι λογιστικές αξίες αυτών 

κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου αναλύονται ως ακολούθως: 

 
   31/12/2011 31/12/2010 

Επωνυµία 

Χώρα 

εγκατάστασης 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

Ιστορικό 

κόστος Αποµείωση 

Λογιστική 

αξία 

Ιστορικό 

κόστος Αποµείωση 

Λογιστική 

αξία 

PLIAS 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ Ελλάδα 100% 42.749.933 (42.749.933) - 42.749.933 (42.749.933) - 

Π.∆. 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 

Ε.Π.Ε. Ελλάδα 100% - - - 18.000 - 18.000 

   42.749.933 (42.749.933) - 42.767.933 (42.749.933) 18.000 
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5.11.  Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (µη κυκλοφορούν στοιχείο) 

Αφορούν εξ ολοκλήρου µακροπρόθεσµες εγγυήσεις και η κίνηση τους εντός των 
χρήσεων 2010 και 2011 είχε ως ακολούθως: 

 Όµιλος Εταιρεία 

Υπόλοιπο 1/1/2010 55.104 55.104 

Επιστροφές εγγυήσεων εντός της χρήσης (36.738) (36.738) 

Χορηγήσεις εγγυήσεων στη χρήση 27.971 27.971 

Υπόλοιπο 31/12/2010 46.337 46.337 

Υπόλοιπο 1/1/2011 46.337 46.337 

Επιστροφές εγγυήσεων εντός της χρήσης (23.571) (23.571) 

Χορηγήσεις εγγυήσεων στη χρήση 16.027 16.027 

Υπόλοιπο 31/12/2011 38.793 38.793 

5.12. Αποθέµατα 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 1.507.483 1.492.583 1.507.483 1.492.583 

Εµπορεύµατα 54.168 7.381 54.168 7.381 

Έτοιµα προϊόντα 1.766.006 1.540.267 1.766.006 1.540.267 

Προβλέψεις απαξίωσης (635.363) (855.875) (635.363) (855.875) 

 2.692.294 2.184.357 2.692.294 2.184.357 

5.13. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (κυκλοφορούν στοιχείο) 

Ανάλυση: 
 Όµιλος Εταιρεία 
 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Πελάτες. 4.190.149 4.432.971 4.190.149 4.432.971 

Ενδοεταιρικοί πελάτες - - 9.213.314 9.604.809 

Eπιταγές εισπρακτέες 3.352.737 1.902.362 3.352.737 1.902.362 

Μεταβατικοί λογαριασµοί 82.109 67.988 82.109 66.786 

Λοιπές κρατήσεις (ελληνικό ∆ηµόσιο) 137.085 194.439 137.085 121.780 

ΦΠΑ προηγουµένων ετών προς επιστροφή - 410.504 -  - 

Απαίτηση ΦΠΑ χρήσης 537.250 700.576 534.828 699.943 

Προκαταβολές 303.023 396.367 303.023 396.367 

Χρεώστες  470.709 466.033 470.237 466.033 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (3.204.256) (3.232.684) (12.170.611) (12.352.495) 

Σύνολο 5.868.806 5.338.556 6.112.870 5.338.556 

 

Σηµειώνεται ότι οι ενδοεταιρικοί πελάτες της εταιρείας, αφορούν απαίτηση από τη 

θυγατρική Plias Εµπορική ΑΕ, η οποία έχει αποµειωθεί στο ανακτήσιµο ύψος της. Η 

σχετική πρόβεψη αποµείωσης περιλαµβάνεται στο κονδύλι «Προβλέψεις για 

επισφαλείς απαιτήσεις». 
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5.14.  Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

Αφορά µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων µετοχών εσωτερικού που κατέχονται από την 

µητρική εταιρεία. Η αύξηση στην χρήση 2011 κατά €15.363,82 οφείλεται σε 

απόκτηση νεων αµοιβαίων κεφαλαίων αξίας € 17.240,59 καθώς και διαφορά 

αποτίµησης αξίας € -1.876,77, που αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσµατα χρήσεως.  

 

5.15.  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του 
Οµίλου και της Εταιρείας, τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσµιακούς 
λογαριασµούς που λήγουν µέχρι την 31/3/2012. 

 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31/12/2011 31/12/2010  31/12/2011 31/12/2010 

Ταµείο  957 1.770  585 1.441 

Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 588.483 295.382  584.715 287.374 

Προθεσµιακοί λογαριασµοί 3.878.869 4.970.095  3.878.869 4.970.095 

 4.468.309 5.267.247   4.464.168 5.258.910 

5.16. Μετοχικό Κεφάλαιο  

 
Αριθµός 

µετοχών  

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 49.000.000  15.190.000 32.058.838 47.248.838 
Μεταβολή του αριθµού των µετοχών 

λόγω του Reverse split (36.750.000)  - - - 

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου -  (11.392.500) - (11.392.500) 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 38.547.369  11.949.684 (106.938) 11.842.746 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 50.797.369  15.747.184 31.951.901 47.699.085 

      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 50.797.369  15.747.184 31.951.901 47.699.085 

Μεταβολή -  - 1.618 1.618 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 50.797.369  15.747.184 31.953.519 47.700.703 

Με την από 10.06.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

αποφασίστηκαν τα εξής: 

1.  Αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών µε συνένωση µετοχών (Reverse 

Split) από 0,31 ευρώ σε 1,24 ευρώ και την έκδοση 12.250.000 νέων µετοχών σε 

αντικατάσταση των 49.000.000 παλαιών µετοχών. Κατά συνέπεια, το µετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 15.190.000 ευρώ διαιρούµενο σε 12.250.000 

κοινές ανώνυµες µε ψήφο µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,24 ευρώ η κάθε µια, 

2. Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου για συµψηφισµό ζηµιών κατά ποσό 

11.392.500 ευρώ µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από 1,24 ευρώ 
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σε 0,31 ευρώ. Συνεπεία της ως άνω µείωσης, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 

ανήλθε σε 3.797.500 ευρώ, διαιρούµενο σε 12.250.000 κοινές ανώνυµες µε ψήφο 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,31 ευρώ η κάθε µία. 

3. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 12.152.000 ευρώ µε καταβολή 

µετρητών, µε έκδοση 39.200.000 νέων κοινών ανώνυµων µε ψήφο µετοχών, µε 

ονοµαστική αξία 0,31 ευρώ η κάθε µία και τιµή διάθεσης την ονοµαστική αξία.  

Σε περίπτωση µερικής κάλυψης που ποσού της αύξησης το καταστατικό θα 

τροποποιηθεί από το διοικητικό συµβούλιο ώστε να προσδιορίζει το ποσό του 

κεφαλαίου που προέκυψε µετά τη µερική κάλυψη, σύµφωνα µε το άρθρο 13α 

του κ.ν. 2190/1920. 

Με την από 03.11.2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και 

σύµφωνα µε το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/20, ως ισχύει, πιστοποιήθηκε η µερική 

καταβολή της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που είχε 

αποφασιστεί µε την από 10.06.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων της Εταιρείας και η προσαρµογή του παρόντος άρθρου του Καταστατικού 

λόγω µερικής κάλυψης. Πιο συγκεκριµένα, η εν λόγω αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίο καλύφθηκε µερικώς, ήτοι κατά το ποσό των Ευρώ 11.949.684,39, µε την 

έκδοση 38.547.369 κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,31 η κάθε µία 

και τιµή διάθεσης € 0,31. 

Κατόπιν τούτου, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 15.747.184,39 

ευρώ, διαιρούµενο σε 50.797.369 κοινές ανώνυµες µετά ψήφου µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας 0,31 ευρώ η κάθε µία. 

Η µεταβολή στο υπέρ το άρτιο αφορά τον φόρο συγκέντρωσης µετοχικού κεφαλαίου 

και εισφορά υπέρ της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, που έχει αναγνωριστεί απευθείας 

στην καθαρή θέση, µετά την αφαίρεση του αναλογούντος αναβαλλόµενου φόρου, 

κατά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε µέσα στην χρήση. 

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 

(Κατηγορία: Υπό επιτήρηση). 

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Σαν Κεφάλαιο ο Όµιλος θεωρεί το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων όπως εµφανίζεται 

στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Οι στόχοι του Οµίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διατηρεί 

θετικά Ίδια Κεφάλαια και να εξασφαλίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που 

επιβάλλονται από την εµπορική νοµοθεσία.  

Κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται από εξωτερικούς παράγοντες 

Τα άρθρα 47 και 48 του Κ.Ν.2190/20 επιβάλουν κεφαλαιακές απαιτήσεις ως εξής: 

Το Άρθρο 47 προβλέπει ότι: 

Εφόσον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων µιας εταιρείας γίνει κατώτερο από το ήµισυ 

του µετοχικού της κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει 

τη Γενική Συνέλευση, εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη λήξη της χρήσης, 

προκειµένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 
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Το Άρθρο 48 προβλέπει ότι: 

Η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε 

έχει έννοµο συµφέρον και στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του µετοχικού 

κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαµβάνει µέτρα κατά το 'Άρθρο 47.  

Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφασή του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη 

προθεσµία για άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογηµένα θεωρεί ότι το µέτρο 

αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσµία αυτή µπορεί να είναι δύο (2) έως έξι (6) µήνες και 

µπορεί να παραταθεί µέχρι τρεις (3) µήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσµία, 

το δικαστήριο µπορεί να διατάξει µέτρα για την προσωρινή ρύθµιση των εταιρικών 

υποθέσεων. 

Η Εταιρεία καλύπτει τις ως άνω κεφαλαιακές απαιτήσεις της νοµοθεσίας. Για την 

Plias Εµπορική Α.Ε. συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του 

άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920, και η εταιρεία ανέστειλε προσωρινά τη 

δραστηριότητά της, από Ιανουάριο 2008. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει 

εναλλακτικά σενάρια, χωρίς µέχρι σήµερα να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. 

5.17.  Αποθεµατικά εύλογης αξίας 

Τα αποθεµατικά εύλογης αξίας προέρχονται από την αποτίµηση των ακινήτων από 

ορκωτούς εκτιµητές και αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 Όµιλος   Εταιρεία 
 31/12/2011 31/12/2010  31/12/2011 31/12/2010 

Από αποτίµηση ακινήτων 2.615.271 2.615.271  2.615.271 2.615.271 

Σύνολο 2.615.271 2.615.271  2.615.271 2.615.271 

 

5.18. Λοιπά αποθεµατικά 

Τα λοιπά αποθεµατικά αναλύονται ως εξής: 

 Όµιλος και Εταιρεία 

 
Τακτικό 

αποθεµατικό 

Αφορολόγητα 

αποθεµατικά 

Λοιπά 

αποθεµατικά Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010 46.127 150.155 20.918 217.200 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου  2010 46.127 150.155 20.918 217.200 

     

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011 46.127 150.155 20.918 217.200 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου  2011 46.127 150.155 20.918 217.200 

 

(α) Τακτικό αποθεµατικό 

Το τακτικό αποθεµατικό σχηµατίζεται υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 2190/20 (άρθρα 44 και 45), για την κάλυψη τυχόν ζηµιών της επιχείρησης.  Το 
ποσό αποτελείται από το 5 % των κερδών της χρήσης, µετά την αφαίρεση του φόρου 
εισοδήµατος, µέχρι να φτάσει στο 30% του µετοχικού κεφαλαίου. 
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(β) Αφορολόγητα αποθεµατικά 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά σχηµατίζονται βάσει αναπτυξιακών νόµων, από τα 
καθαρά κέρδη. Τα ποσά αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπάγονται στη φορολογία 
εισοδήµατος γιατί σχηµατίστηκαν για την δηµιουργία παγίων επενδύσεων. 

(γ) Λοιπά αποθεµατικά 

Τα αποθεµατικά αυτά σχηµατίζονται από παρακράτηση κερδών που έχουν 
φορολογηθεί, µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο κύριος σκοπός της 
δηµιουργίας τους είναι η ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης. 

 

5.19. ∆άνεια 

Η εύλογη αξία των δανείων δεν διαφέρει σηµαντικά από τη λογιστική, αφού τα 

δάνεια της Εταιρείας και του Οµίλου είναι µεταβλητού επιτοκίου. 

Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

  

 Όµιλος Εταιρεία 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Μακροπρόθεσµα     

Τραπεζικά δάνεια  2.956.369   5.933.737   2.956.369   5.933.737  

Υποχρεώσεις από συµβάσεις 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης  352.486   858.644   352.486   858.644  

Μη τραπεζικά δάνεια  610.502   82.502   610.502   82.502  

Σύνολο  3.919.357   6.874.883   3.919.357   6.874.883  

     

Βραχυπρόθεσµα     

Τραπεζικά δάνεια  6.403.971   2.530.248   6.403.971   2.530.248  

Υποχρεώσεις από συµβάσεις 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης  507.577   485.030   507.577   485.030  

Μη τραπεζικά δάνεια  64.597   528.000   64.597   528.000  

Σύνολο  6.976.144   3.543.278   6.976.144   3.543.278  

     

Σύνολο δανείων  10.895.501   10.418.161   10.895.501   10.418.161  

 

H µεταβολή οφείλεται στη µεταφορά τµήµατος µακροπρόθεσµων δανείων σε 

βραχυπρόθεσµα δάνεια.  

Το µέσο επιτόκιο του τραπεζικού δανεισµού ήταν 5,85% στη χρήση 2011 και 4,94% 

στη χρήση 2010. 

Το µέσο επιτόκιο του µη τραπεζικού δανεισµού ήταν 3,95% στη χρήση 2011 και 

6,63% στη χρήση 2010. 

Αναφορικά µε τα ανωτέρω δάνεια έχουν δοθεί υποθήκες και προσηµειώσεις όπως 

αναφέρονται στη σηµείωση 5.7. 

Στις συµβάσεις µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες µε τις οποίες έγινε, την προηγούµενη 
χρήση, ρύθµιση των µακροπροθέσµων δανείων των εταιρειών του Οµίλου, 
προβλέπονται οι εξής δεσµεύσεις: 
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• Για σηµαντικές εξαγορές και πωλήσεις συµµετοχών και επενδύσεων παγίων 
στοιχείων, απαιτείται η συναίνεση του συνόλου των συνεργαζόµενων 
τραπεζών.  

• Συναίνεση του συνόλου των τραπεζών απαιτείται και για χορήγηση δανείων 

σε τρίτους εκτός οµίλου, από τις εταιρίες του οµίλου. 

 

Ανάλυση υποχρεώσεων από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι εξασφαλισµένες µε τα µισθωµένα 

ενσώµατα πάγια τα οποία περιέρχονται στον εκµισθωτή σε περίπτωση αδυναµίας του 

µισθωτή να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. 

 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης 31/12/2011  31/12/2010 

 Όµιλος Εταιρεία  Όµιλος Εταιρεία 

Μέχρι ένα έτος 507.577  507.577   485.030  485.030  

Από 1 έως 5 έτη 352.486  352.486   858.644  858.644  

Σύνολο Υποχρεώσεων 860.062  860.062    1.343.675  1.343.675  

      

Υποχρεώσεις χρη/κής µίσθωσης-Ελάχιστες πληρωµές 

µισθωµάτων    

 Όµιλος Εταιρεία  Όµιλος Εταιρεία 

Μέχρι ένα έτος 538.522  538.522   535.809  535.809  

Από 1 έως 5 έτη 359.015  359.015   893.016  893.016  

 897.537  897.537    1.428.825  1.428.825  

Μελλοντικό χρηµατοοικονοµικό 

κόστος (37.474) (37.474)   (85.150) (85.150) 

Σύνολο Υποχρεώσεων 860.062  860.062    1.343.675  1.343.675  

5.20. 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.  

 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

 

 
 Όµιλος Εταιρεία 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

     

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης (1.727.680) (2.014.312) (1.727.680) (2.014.312) 

Χρέωση/ (πίστωση) κατάστασης αποτελεσµάτων (148.444) (376.225) (148.444) (376.225) 

Χρέωση/ (πίστωση) απευθείας στην καθαρή θέση (405) 662.857  (405) 662.857  

Υπόλοιπο τέλους χρήσης (1.876.529) (1.727.680) (1.876.529) (1.727.680) 
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Τα µεικτά ποσά των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

αναλύονται ως ακολούθως:  

 Όµιλος Εταιρεία 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:     

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 732.344  978.145 732.344  978.145 

Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών 325.301  197.560  325.301  197.560  

 1.057.645  1.175.705  1.057.645  1.175.705  

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:     

Πληρωτέες µετά από 12 µήνες (2.785.902) (2.934.174) (2.785.902) (2.934.174) 

Πληρωτέες εντός 12 µήνες (148.272) 30.788  (148.272) 30.788 

 (2.934.174) (2.903.385) (2.934.174) (2.903.385) 

 (1.876.529) (1.727.680) (1.876.529) (1.727.680) 

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρέωσεις κατά τη 

διάρκεια της χρήσης χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων 

είναι οι παρακάτω: 

 

Όµιλος και Εταιρεία 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

 
Αποτίµηση 

αποθεµάτων 

Επισφαλείς 

απαιτήσεις 

Κρατικές 

επιχορηγή

σεις 

Πρόβλεψη 

αποζηµίωσης 

εργαζοµένων 

Έξόδα 

πολυετούς 

απόσβεσης 

Χρηµατοδο

τικές 

Μισθώσεις 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 36.000 232.802 316.709 125.069 125.010 510.941 1.346.531 

Χρέωση/ (πίστωση) στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων 155.676 13.000 (16.826) (41.501) (65.702) (242.206) (197.560) 

Χρέωση/ (πίστωση) απευθείας 

στην καθαρή θέση - - - - 26.734 - 26.734 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 

2010 191.676 245.802 299.883 83.568 86.042 268.735 1.275.705 

        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 191.676 245.802 299.883 83.568 86.042 268.735 1.275.705 

Χρέωση/ (πίστωση) στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων (49.821) 52.147 (16.826) 20.134 (26.567) (96.723) (117.656) 

Χρέωση/ (πίστωση) απευθείας 

στην καθαρή θέση - - - - (405) - (405) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 

2011 141.855 297.949 283.056 103.702 59.071 172.012 1.057.645 

 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: 

 
Επενδύσεις σε 

ακίνητα 

Ενσώµατα 

πάγια 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 3.250 3.357.593 3.360.843 

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων - 178.665 178.665 

Χρέωση/ (πίστωση) απευθείας στην καθαρή θέση - (636.123) -636.123 

Χρέωση/ (πίστωση) στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα - - - 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 3.250 2.900.135 2.903.385 

    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 3.250 2.900.135 2.903.385 

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων - 30.788 30.788 

Χρέωση/ (πίστωση) απευθείας στην καθαρή θέση - - - 

Χρέωση/ (πίστωση) στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα - - - 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 3.250 1.728.177 2.934.174 
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5.21. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους 

H υποχρέωση της Εταιρείας και του Οµίλου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούν, για 
την µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε τον χρόνο προϋπηρεσίας, 
προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί 
δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζοµένου, κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον 
προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του.  

 

Η παραπάνω υποχρέωση έχει υπολογισθεί από πιστοποιηµένους αναλογιστές στο 
τέλος της χρήσης, ως εξής: 
 

 

 Όµιλος και Εταιρεία 

 31/12/2011 31/12/2010 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 756.810 718.362 

Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) (238.300) (300.519) 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό  518.510 417.843 

   

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 31/12/2011 31/12/2010 

Κόστος  τρέχουσας απασχόλησης 54.325 62.661 

Τόκος στην υποχρέωση 30.890 41.154 

Αναγνώριση αναλογιστικής Ζηµιάς /(κέρδους) 15.452 12.623 

Κανονικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 100.667 116.438 
Κόστος περικοπών / διακανονισµών / τερµατισµού 

υπηρεσίας - 158.101 

Συνολικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων  100.667 274.539 

   

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης 31/12/2011 31/12/2010 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 718.362 875.618 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 54.325 62.661 

Κόστος τόκου 30.890 41.154 

Κόστος Επίδρασης Περικοπής / ∆ιακανονισµού / Παροχής 

λήξης απασχόλησης - 158.101 

Μείον Καταβληθείσες αποζηµιώσεις - (482.043) 

Αναλογιστική ζηµιά / (κέρδος) (46.767) 62.871 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου  756.810 718.362 
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 
1. Μέσος ετήσιος ρυθµός 

µακροχρόνιας αύξησης 

πληθωρισµού 

2% σύµφωνα µε το πρόγραµµα σύγκλισης της Ε.Ε. 

2. Αύξηση ετήσιου µισθολογίου 

που λαµβάνεται υπόψη για την 

αποζηµίωση του Ν. 2112 

3,0% 

3. Προεξοφλητικό Επιτόκιο 4,6% κατά την 31/12/2011 

4. Ύψος αποζηµίωσης Εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων του ν.2112/20 και 

ν.3198/55, για παροχή ενός εφάπαξ ποσού σύµφωνα µε το 40% 

της ισχύουσας κλίµακας.  

5. Ηµεροµηνία αποτίµησης 31/12/2011 

6. Αναλογιστική µέθοδος 

αποτίµησης 

Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της Προβεβληµένης Πιστούµενης 

Μονάδος (Projected Unit Credit Method). 

 

5.22. Προβλέψεις 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Μακροπρόθεσµες προβλέψεις 133.000 355.000 133.000 355.000 

Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις - - - - 

 133.000 355.000 133.000 355.000 

 

Η µεταβολή αφορά τη µείωση κατά ποσό €150.000 της πρόβλεψης σχετικά µε τη 

πιθανή πρόσθετη διαφορά τιµήµατος πώλησης θυγατρικής, που όµως δεν έχει 

απαιτηθεί και  η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δε θα υπάρξει πιθανή ζηµιά, καθώς και 

αντιλογισµού προβλέψεων ποσού ευρώ 72.000. 

 

 Όµιλος & Εταιρεία 

 

Πρόσθετη διαφορά 

τιµήµατος πώλησης 

θυγατρικής 

Επίδικες 

υποθέσεις Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 150.000 100.000 250.000 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως - 105.000 105.000 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 150.000 205.000 355.000 

    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 150.000 205.000 355.000 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως (150.000) (72.000) (222.000) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 - 133.000 133.000 

5.23. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν τη µητρική Εταιρεία και σχετίζονται µε 
επενδύσεις που έγιναν κατά την περίοδο από 1999 έως 2006 και επιχορηγήθηκαν σε 
ποσοστό 40%. 
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Οι επιχορηγήσεις αυτές αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των 
περιουσιακών στοιχείων – κυρίως µηχανηµάτων – που επιδοτήθηκαν. 

Η κίνηση εντός των χρήσεων 2010 και 2011, του λογαριασµού των επιχορηγήσεων, 
που θα αναγνωρισθούν ως έσοδα σε µελλοντικές χρήσεις είχε ως εξής: 

 

 Όµιλος Εταιρεία 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 1.645.419  1.645.419  

Έσοδο αναγνωρισθέν στη χρήση (88.239) (88.239) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 1.557.179  1.557.179 

   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 1.557.179  1.557.179 

Έσοδο αναγνωρισθέν στη χρήση (88.239) (88.239) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 1.468.940  1.468.940  

 

5.24. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Oι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 Όµιλος   Εταιρεία 

 31-∆εκ-11 31-∆εκ-10  31-∆εκ-11 31-∆εκ-10 

Προµηθευτές 2.446.931 3.864.060  2.429.878 3.304.441 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 201.834 356.212  201.477 356.007 

Ασφαλιστικά Ταµεία 111.877 134.091  111.877 134.091 

Πιστωτές διάφοροι (κυρίως επιταγές 

πληρωτέες προµηθευτών) 

2.917.222 1.770.653  2.917.222 1.765.373 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 133.044 137.328  72.576 76.860 

Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 226.324 205.206   226.324 205.206 

Σύνολο 6.037.232 6.467.550   5.959.354 5.841.979 

5.25. Πωλήσεις 

O Ενοποιηµένος κύκλος εργασιών (πωλήσεις) καθώς και της Εταιρείας αναλύεται ως 

ακολούθως: 

 
 Όµιλος  Εταιρεία 

 2011 2010  2011 2010 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 264.068 9.478  264.068 9.478 

Πωλήσεις προϊόντων 13.955.749 12.849.475  13.955.749 12.849.475 

Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 93.377 34.325  93.377 34.325 

Παροχή υπηρεσιών 147.708 5.850   147.708 5.850 

Σύνολο 14.460.902 12.899.128   14.460.902 12.899.128 
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5.26. Κόστος Πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

 Όµιλος Εταιρεία 

 2011 2010 2011 2010 

Κόστος εµπορευµάτων 138.987 27.822 138.987 27.822 

Κόστος προϊόντων 10.264.868 10.487.056 10.264.868 10.487.056 

Σύνολο 10.403.855 10.514.878 10.403.855 10.514.878 

5.27. Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 

Τα άλλα έσοδα του Οµίλου και της Εταιρείας, για τη χρήση 2011 και 2010, 
αναλύονται ως κατωτέρω: 
 Όµιλος Εταιρεία 

 2011 2010 2011 2010 

Εισπραττόµενα ενοίκια - - 1.200 1.200 

Εισπραττόµενα έξοδα 49.819 118.063 49.819 118.063 

Επιδοτήσεις ΟΑΕ∆ 330 1.812 330 1.812 

Συγ/κές διαφορές-έσοδα 9.570 17.143 9.570 17.143 

Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων 17.007 23.304 13.386 23.304 

Κέρδη από πώληση παγίων 10.257 2.215 10.257 2.215 

Έσοδα από απόσβεση επιδοτήσεων 88.239 88.239 88.239 88.239 

Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων 782.884 - 452.884 -  

Λοιπά 13.159 5.161 13.159 419 

Εκπτώσεις από εφάπαξ καταβολή οφειλών - 32.115 - -  

Κάλυψη φόρων και προστίµων παρελθουσών 

ετών από προηγούµενη διοίκηση - 973.498 - 973.498 

∆ιαγραφή υποχρεώσεων από εκκαθάριση 

θυγατρικής. - 133.375 - -  

 971.266 1.394.927 638.845 1.225.895 

5.28. Έξοδα ανά κατηγορία  

Τα έξοδα ανά κατηγορία του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις 2011 και 
2010, αναλύονται ως κατωτέρω: 

Όµιλος 

 2 0 1 1 

 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

∆ιοίκησης 

Έξοδα 

∆ιάθεσης Σύνολο 

Κόστος αποθεµάτων 7.122.125 - - 7.122.125 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού  1.662.508 872.956 398.832 2.934.297 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 75.603 328.576 414.167 818.346 

Παροχές τρίτων 776.257 130.982 164.745 1.071.984 

Φόροι - τέλη 100.008 47.612 2.105 149.725 

∆ιάφορα έξοδα 198.211 218.546 1.227.659 1.644.416 

Αποσβέσεις 1.469.143 129.898 54.061 1.653.102 

Προβλέψεις - 100.667 - 100.667 

ΣΥΝΟΛΑ 11.403.855 1.829.238 2.261.569 15.494.662 
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 2010 

 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

∆ιοίκησης 

Έξοδα 

∆ιάθεσης Σύνολο 

Κόστος αποθεµάτων 5.473.353 - - 5.473.353 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού  2.205.883 1.079.238 454.162 3.739.283 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 163.292 227.091 451.080 841.463 

Παροχές τρίτων 696.489 127.711 76.629 900.828 

Φόροι - τέλη 105.882 100.772 2.817 209.470 

∆ιάφορα έξοδα 226.850 235.733 1.239.178 1.701.761 

Αποσβέσεις 1.643.129 42.793 70.201 1.756.123 

Προβλέψεις - 78.300 - 78.300 

Λοιπά - 15 - 15 

Σύνολα 10.514.878 1.891.653 2.294.065 14.700.596 

 

Εταιρεία 

 
 2 0 1 1 

 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

∆ιοίκησης 

Έξοδα 

∆ιάθεσης Σύνολο 

Κόστος αποθεµάτων 7.122.125 - - 7.122.125 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού  

(Βλέπε σηµείωση 5.33 παροχές 

σε εργαζόµενους) 

1.662.508 872.339 398.832 2.933.680 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 75.603 318.219 414.167 807.989 

Παροχές τρίτων 776.257 130.982 164.745 1.071.984 

Φόροι - τέλη 100.008 46.476 2.105 148.589 

∆ιάφορα έξοδα 198.211 215.277 1.227.659 1.641.147 

Αποσβέσεις 1.469.143 129.898 54.061 1.653.102 

Προβλέψεις - 100.667 - 100.667 

ΣΥΝΟΛΑ 11.403.855 1.813.860 2.261.569 15.479.283 

 
 2010 

 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

∆ιοίκησης 

Έξοδα 

∆ιάθεσης Σύνολο 

Κόστος αποθεµάτων 5.473.353 - - 5.473.353 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού  

(Βλέπε σηµείωση 5.33 παροχές 

σε εργαζόµενους) 

2.205.883 1.079.238 454.162 3.739.282 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 163.293 221.143 451.080 835.516 

Παροχές τρίτων 696.489 127.711 76.629 900.828 

Φόροι - τέλη 105.882 100.362 2.816 209.060 

∆ιάφορα έξοδα 226.850 248.798 1.239.178 1.714.826 

Αποσβέσεις 1.643.129 42.793 70.201 1.756.123 

Προβλέψεις - 78.300 - 78.300 

Λοιπά - 15 - 15 

Σύνολα 10.514.878 1.898.359 2.294.065 14.707.302 
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5.29. Άλλα Έξοδα Εκµετάλλευσης 

Τα άλλα έξοδα Εκµετάλλευσης του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις 2011 
και 2010, αναλύονται ως κατωτέρω: 

 Όµιλος Εταιρεία  

 2011 2010 2011 2010 

Συναλλαγµατικές διαφορές έξοδα 2.945 3.069 2.945 3.069 

Πρόστιµα - φοροι τελη 16.696 438.995 16.696 432.101 

Καταστροφές αποθεµάτων - 303.148 - 303.148 

Τόκοι υπερηµερίας 2.418 12.312 2.418 12.312 

Ζηµιά από πώληση παγίων 5.005 8.518 5.005 8.518 

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 8.086 434.494 8.086 434.494 

Πρόβλεψη ακατάλληλων αποθεµάτων - 300.000 - 300.000 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων - 1.098.443 - 1.098.443 

Λοιπά έκτακτα έξοδα 12.515 28.306 13.141 26.431 

 47.666 2.627.287 48.292 2.618.517 

5.30. Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό 

Στο καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος των χρήσεων 2011 και 2010 του Οµίλου και 

της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται: 
 Όµιλος  Εταιρεία 

 2011 2010  2011 2010 

Τόκοι έσοδα (160.194) (21.666)  (160.194) (21.666) 

Τόκοι - έξοδα τραπεζικών δανείων 640.459 509.789  640.222 509.523 

Τόκοι χρηµατοδοτικής µίσθωσης 55.186 73.066  55.186 73.066 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 535.451 561.188   535.214 560.922 

5.31. Φόροι Εισοδήµατος  

 Όµιλος  Εταιρεία 

 31/12/2011 31/12/2010  31/12/2011 31/12/2010 

Τρέχων φόρος  - 729.153  - 79.063 

Αναβαλλόµενος φόρος (σηµείωση 5.20) 148.444 376.225  148.444 376.225 

 148.444 1.105.377  148.444 455.287 

Ο φόρος, επί των ζηµιών προ φόρων του Οµίλου και της Εταιρείας, διαφέρει από το 
θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο 
συντελεστή φόρου, επί των κερδών/(ζηµιών) των ενοποιηµένων εταιρειών. Η 
διαφορά έχει ως εξής: 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 31/12/2011 31/12/2010  31/12/2011 31/12/2010 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (645.611) (3.595.015)  (963.042) (3.761.718) 

Πρόβλεψη και διαφορές φορολογικού 

ελέγχου - 729.153  - 79.063 

Φόρος εσόδων και εξόδων µη 

υποκείµενων σε φορολογία 148.444 376.224  148.444 - 

Φόροι 148.444  1.105.377   148.444  455.287  
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5.32. Ζηµιές ανά µετοχή 

Οι βασικές ζηµιές ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση της ζηµιάς που αναλογεί 
στους µετόχους της µητρικής, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών 
στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που 
αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές), γεγονός που δεν συντρέχει. 

 

 Όµιλος Εταιρεία 

 2011 2010 2011 2010 

Ζηµίες (794.055) (4.700.393) (1.111.486) (4.217.006) 

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 50.797.369 37.015.760 50.797.369 37.015.760 

Βασικές και προσαρµοσµένες ζηµίες 

ανά µετοχή (0,02) (0,13) (0,02) (0,11) 

5.33. Παροχές σε Εργαζοµένους 

Ο αριθµός των εργαζοµένων στον Όµιλο και την Εταιρεία, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2011 και 2010, και το συνολικό κόστος εργοδότησης τους, κατά τις χρήσεις του 2011 
και 2010 ήταν: 

 
 Όµιλος  Εταιρεία 

 2011 2010  2011 2010 

Άτοµα 95 96  95 96 

Κόστος 2.933.680 3.739.282  2.933.680 3.739.282 

      

5.34. Αποσβέσεις  

Οι αποσβέσεις ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά τις 
χρήσεις 2011 και 2010 έχουν ως ακολούθως: 

 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 2011 2010  2011 2010 

Αποσβέσεις παγίων 1.653.102  1.756,123   1.653.102  1.756.123  

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 

(σηµείωση 5.23 επιχορηγήσεις 

περιουσιακών στοιχείων) 

(88.239) (88.239)  (88.239) (88.239) 
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5.35. Eνδεχόµενες υποχρεώσεις 

Για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις από φορολογικούς ελέγχους ανέλεγκτων χρήσεων 

αναφερόµαστε στη σηµείωση 5.5.1. 

Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις 

Εντός του Ιουλίου 2007 κατά της εταιρείας "Παπουτσάνης ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ", 

της εταιρείας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.B.E.Ε.", και 

του Χαραλάµπους ∆αυΐδ (προέδρου της Παπουτσάνης Α.Ε. και αντιπροέδρου της 

"ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.") έχει ασκηθεί από τον κ. Νικόλαο Κατσέλη αγωγή, 

που κατόπιν αναβολής συζητήθηκε στις 20/5/2009 ενώπιον του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών και αναµένεται η έκδοση της απόφασης. Η φεροµένη ως 

απαίτηση του Νίκου Κατσέλη ανέρχεται στο ποσόν των 8.9 εκατ. Ευρώ περίπου κατά 

την κύρια νοµική βάση και κατά την επικουρική βάση στο ποσό των 12 εκατ. Ευρώ 

και κατά τους ισχυρισµούς του, τα ανωτέρω ποσά του οφείλονται κατά κύριο λόγο 

διότι δήθεν δεν του επετράπη να ασκήσει δικαίωµα προτίµησης κατά το έτος 2002 

για την απόκτηση µετοχών της "ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.", τις οποίες απέκτησε 

άντ’ αυτού η εταιρεία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Α.Β.Ε.Ε." και η οποία ακολούθως µέσω δηµόσιας πρότασης κατέστη πλειοψηφούσα 

µέτοχος της "ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.". Με βάση την απόφαση µε αριθµό 1479/ 

04.04.2011, το πολυµελές πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή στο σύνολό της. 

Έχουν ασκηθεί τρείς αγωγές κατά της εταιρείας, από πρώην υπάλληλο, για την 

επίλυση εργατικών διαφορών. Για την πρώτη αγωγή συνολικού ύψους 112.125 € έχει 

επιδικαστεί σε πρώτο βαθµό ποσό ύψους 16.948,47 € υπερ της ενάγουσας.  Και τα 

δυο µέρη έχουν ασκήσει έφεση ως προς την πρωτοβάθµια απόφαση και ο νοµικού 

Συµβούλου της εταιρείας εκτιµά ότι η αγωγή εν τέλει δε θα γίνει αποδεκτή.  Για τη 

δεύτερη αγωγή, συνολικού ύψους 122.286 €, η δικάσιµος είχε  οριστεί για την 15 

Απριλίου 2008 αλλά η συζήτηση µαταιώθηκε και δεν έχει οριστεί νέα δικάσιµος 

µέχρι σήµερα.  Η εκτίµηση του νοµικού Συµβούλου είναι ότι υπάρχει αµφιβολία για 

το αν θα προχωρήσει η συγκεκτριµένη υπόθεση.  Τέλος, η τρίτη αγωγή ύψους 

6.508,80€ απορρίφθηκε από το ειρηνοδικείο Αθηνών. 

Στην εταιρεία επιβλήθηκε φόρος ύψους €695.743,53 µε βάση την υπ’ αριθµ. 

56960/2009 απόφαση του Προϊσταµένου του ΕΟΦ. Η εταιρεία άσκησε Προσφυγή 

την 27/10/2009, ενώπιων του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας κατά της 

ανωτέρω απόφασης µε γενικό αριθµό κατάθεσης 41240/2009 και αναµένεται 

ηµεροµηνία δικάσιµου της ως ανω προσφυγής. Κατά της ως ανω απόφασης 

ασκήθηκε και η από 27/10/2009 Αιτηση Αναστολής για την αναστολή εκτέλεσης του 

επιβαλλόµενου φόρου και εκδόθηκε η µε αριθµό 1935/2009 προσωρινή διαταγή 

αναστολής εκτέλεσης – καταβολής του ποσού έως την έκδοση απόφασης επί της 

Αίτησης Αναστολής. Εως την εκδίκαση της Προσφυγής, το ως άνω ποσό βεβαιώθηκε 

ταµειακά µε την υπ’ αριθµ. 9133/2009 ταµειακή βεβαίωση της ∆ΟΥ Χαλκίδας. Κατά 

της ως άνω ταµεικής βεβαίωσης, η εταιρεία άσκησε την από 29/10/2009 και µε 

γενικό αριθµό κατάθεσης 1477/2009 Ανακοπή ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών, της οποίας αναµένεται ο προσδιορισµός δικασίµου. Κατά της 
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ως άνω ταµειακής βεβαίωσης, η εταιρεία άσκησε και την από 27/10/2009 Αίτηση 

Αναστολής για την αναστολή εκτελέσης της ταµειακής βεβαιώσεως και εκδόθηκε η 

από 4/11/2009 προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως για το 95% του 

βεβαιωθέντος προστίµου (ήτοι του ποσού € 695.734,53) έως την έκδοση απόφασης 

επί της Αναστολής. Επί της ως άνω αίτησης αναστολής εκδόθηκε η µε αριθµό 

44/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, δυνάµει της οποίας 

αναστάλθηκε η εκτελεστότητα της ταµειακής βεβαίωσης της ∆.Ο.Υ. Χαλκίδας σε 

βάρος της εταιρείας κατά ποσοστό 70% και έως τη συζήτηση της Ανακοπής.  

Υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας κατά τρίτων. Η όποια 

ωφέλεια προκύψει θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα της εταιρείας κατά την 

πραγµατοποίηση της. 

∆εν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές. 

Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

5.36. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 
ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

∆ιεταιρικές Συναλλαγές χρήσεως 2011 

(ποσά σε €) 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 

ΑΒΕΕ 

PLIAS 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Π.∆. 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ  

ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ       - 

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ       - 

Π.∆. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΕΠΕ       - 

Π
Ω
Λ
Ο
Υ
Σ
Α
 

Ε
Τ
Α
ΙΡ
Ε
ΊΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ - - - - 

 

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

∆ιεταιρικές Συναλλαγές χρήσεως 2010 

(ποσά σε €) 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 

ΑΒΕΕ 

PLIAS 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Π.∆. 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ  

ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ       - 

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ       - 

Π.∆. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΕΠΕ       - 

Π
Ω
Λ
Ο
Υ
Σ
Α
 

Ε
Τ
Α
ΙΡ
Ε
ΊΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ - - - - 
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∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

∆ιεταιρικά Υπόλοιπα 

31.12.2011 (ποσά σε €) 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 

ΑΒΕΕ 

PLIAS 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Π.∆. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ  

ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ       - 

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ       - 

Π.∆. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΕΠΕ       - 

Ε
Τ
Α
ΙΡ
Ε
ΙΑ

 

Ε
Χ
Ο
Υ
Σ
Α
  

Τ
Η
Ν
 

Α
Π
Α
ΙΤ
Η
Σ
Η
 

ΣΥΝΟΛΟ - - - - 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

∆ιεταιρικά Υπόλοιπα 

31.12.2010 (ποσά σε €) 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 

ΑΒΕΕ 

PLIAS 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Π.∆. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ  

ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ   484.951   484.951 

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ       - 

Π.∆. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΕΠΕ       - 

Ε
Τ
Α
ΙΡ
Ε
ΙΑ

 

Ε
Χ
Ο
Υ
Σ
Α
  

Τ
Η
Ν
 

Α
Π
Α
ΙΤ
Η
Σ
Η
 

ΣΥΝΟΛΟ - 484.951 - 484.951 

Τα ανωτέρω διεταιρικά υπόλοιπα περιλαµβάνονται στον λογαριασµό Πελάτες της 

µητρικής Εταιρείας, ενώ δεν έχουν επίδραση στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό. 

 

β) Συναλλαγές µε βασικά ∆ιοικητικά στελέχη 

 Όµιλος  Εταιρεία 

σε ευρώ 

1.1. - 

31.12.2011 

1.1. - 

31.12.2010  

1.1. - 

31.12.2011 

1.1. - 

31.12.2010 

Αµοιβές µελών ∆.Σ και διευθυντικών 

στελεχών (από µισθοδοσία) 662.908 538.841 656.908 538.841

γ) Απαιτήσεις  από τα διευθυντικά 

στελέχη και µέλη της διοίκησης - - - -

δ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 

στελέχη και µέλη της διοίκησης - - - -

 

γ) Συναλλαγές µε µετόχους 

Ο µέτοχος Thrush Enterprises LTD χορήγησε στη χρήση 2009 δάνειο προς την 

µητρική εταιρεία ποσού €1.056.000 του οποίου το µεγαλύτερο µέρος αποπληρώθηκε 

στο 2010. Σήµερα το υπόλοιπο του δανείου που οφείλεται στη Thrush Enterprises 

LTD είναι € 82.502 σε Κεφάλαιο και €37.756 σε τόκους.  Ο µέτοχος Tanaca 

Holdings Ltd, χορήγησε στη χρήση 2010 δάνειο προς τη µητρική εταιρεία ποσού 

€1.228.000 του οποίου το µεγαλύτερο µέρος αποπληρώθηκε στο 2010. Σήµερα το 

υπόλοιπο του δανείου που οφείλεται στη Tanaca Holdings Ltd είναι € 528.000σε 

Κεφάλαιο και €20.840 σε τόκους.   

5.37. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν 
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Ε. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 
ΑΡ.ΜΑ.Ε. 13108/06/Β/86/89 

71ο χλµ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΒΑΘΥ ΑΥΛΙ∆ΟΣ, ΧΑΛΚΙ∆Α 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 25/17.7.2008, ότι από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε καταβολή µετρητών,που έγινε µε 
την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της, της 5/8/2008 και την υπ' αριθµόν 5061/23.10.2008 απόφαση συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την οποία εγκρίθηκε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο και την υπ' αριθµόν 493/11.12.2008, απόφαση συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς µε την οποία εγκρίθηκε το Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικού ποσού 36.059.944,00 Ευρώ µείον έξοδα 502.929 Ευρώ) 

καθαρού ποσού 35.557.015 Ευρώ τα οποία σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο  διατέθηκαν πλήρως µέχρι 31.12.2011 ως ακολούθως: 

Τρόπος ∆ιάθεσης 
Αντληθέντων Κεφαλαίων 

(σε ευρώ) 

Προβλεπόµενη Χρήση 
σύµφωνα µε το 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο  

Προβλεπόµενη 
χρήση  
µετά την 

ολοκλήρωση  
της ΑΜΚ (1) 

∆ιατεθέντα 
κεφάλαια 
έως 

31/12/2010 

∆ιατεθέντα 
κεφάλαια 
στη χρήση 
2011 

∆ιατεθέντα κεφάλαια έως 
31/12/2011 

Αδιάθετα  
Κεφάλαια 
31/12/2011 

Επενδυτικό πρόγραµµα 7.000.000 7.000.000 6.078.857 921.143 7.000.000 - 
Εξαγορά µειοψηφικού 
πακέτου (49%) µετοχών της 
Gageo A.B.E.E. 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - 4.000.000 - 
Aποπληρωµή δανείων 
Οµίλου 25.000.000 24.557.015 24.557.015 - 24.557.015 - 
Κεφάλαιο κίνησης 5.840.000 - - - - - 

Σύνολο  41.840.000 35.557.015 34.635.872 921.143 35.557.015 - 

Σηµειώσεις:         
(1) Η προβλεπόµενη χρήση µετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ διαφέρει από την προβλεπόµενη χρήση σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο κατά το ποσό που δεν καλύφθηκε η Αύξηση 

Μετοχικού Κεφαλαίου. Τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που είχαν δηλωθεί στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.  Σηµειώνεται ότι, µέχρι την 30/6/2009 
οριστικοποιήθηκαν τα έξοδα της αύξησης σε ποσό 502.929 έναντι ποσού 532.892 της 31/12/2008. Με τη διαφορά ποσού 29.963€ αυξήθηκε ισόποσα το καθαρό ποσό των 
αντληθέντων. 

Λοιπά στοιχεία:         
α. Περίοδος άσκησης δικαιώµατος προτίµησης: 6 Νοεµβρίου έως 20 Νοεµβρίου 2008      
β. Μετοχές που εκδόθηκαν: 112.687.325 κοινές ανώνυµες, ονοµαστικής αξίας 0,32 έκαστη      
γ. Ηµεροµηνία εισαγωγής των νέων µετοχών στο ΧΑ: 29 ∆εκεµβρίου 2008       
δ. Ηµεροµηνία πιστοποίησης καταβολής της αυξήσεως: 16 ∆εκεµβρίου 2008       
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Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 25/17.7.2008, ότι από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείεας µε καταβολή µετρητών,που έγινε µε την απόφαση 

της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της, της 10/6/2010 και την υπ' αριθµόν 4/565/7.10.2010 απόφαση συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την 

οποία εγκρίθηκε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο, αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικού ποσού 11.949.684,39 Ευρώ µείον έξοδα 181.005 Ευρώ) καθαρού ποσού 11.768.679,39 Ευρώ τα οποία σε σχέση µε τα 

αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο  διατέθηκαν µέχρι 31.12.2011 ως ακολούθως: 

Τρόπος ∆ιάθεσης Αντληθέντων 

Κεφαλαίων (σε ευρώ) 
  

Προβλεπόµενη 

Χρήση σύµφωνα µε 

το Ενηµερωτικό 

∆ελτίο  

Προβλεπόµενη χρήση  

µετά την ολοκλήρωση  

της ΑΜΚ (1) 

∆ιατεθέντα 

κεφάλαια έως 

31/12/2011 

Αδιάθετα  

Κεφάλαια  

31/12/2011 

Χρονοδιάγραµµα 

διάθεσης (2) 

Κεφάλαιο κίνησης  6.619.000 6.450.679 3.152.619 3.298.060 έως 31/12/2012 

Βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια  2.000.000 2.000.000 2.000.000 -    

∆άνεια προς µετόχους  3.068.000 3.068.000 2.540.000 528.000 έως 31/12/2012 

∆άνεια προς τρίτους   250.000 250.000 250.000 -    

Σύνολο    11.937.000 11.768.679 7.942.619 3.826.060     

          

Σηµειώσεις:         

 (1) Η προβλεπόµενη χρήση µετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ διαφέρει από την προβλεπόµενη χρήση σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο κατά το ποσό που 

      δεν καλύφθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και κατά το ποσό που διαφοροποιήθηκαν τα έξοδα ΑΜΚ, που αρχικά είχαν υπολογιστεί σε 215.000 ευρώ 

(2) Η διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων έχει παραταθεί κατά 1 έτος   

          

Λοιπά στοιχεία:         

α. Περιόδος άσκησης δικαιώµατος προτίµησης: 18/10/2010 - 1/11/2010 

β. Μέτοχες που εκδόθηκαν: 38.547.369 κοινές ανώνυµες, ονοµαστικής αξίας 0,31 νέες   

γ. Ηµεροµηνία εισαγωγής των νέων µετοχών στο ΧΑ: 18 Νοεµβρίου 2010   

δ. Ηµεροµηνία πιστοποίησης καταβολής της αυξήσεως: 3 Νοεµβρίου 2010   

                                                                                                                       ΧΑΛΚΙ∆Α, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 
          

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ 

        

          

Γεώργιος Γκάτζαρος  Μενέλαος Τασόπουλος Μαίρη Ισκαλατιάν 

Α.∆. Σ 563348  Α.∆. ΑΙ 597755     Α.∆. ΑΙ 132693  
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ «ΈΚΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» 

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» 
 

 

Σύµφωνα µε την εντολή που λάβαµε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης 

εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η Εταιρεία), διενεργήσαµε τις 

κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το 

κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και το σχετικό νοµοθετικό 

πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά µε την Έκθεση ∆ιάθεσης των Αντληθέντων 

Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε 

δηµόσια προσφορά και ιδιωτική τοποθέτηση, που διενεργήθηκε το 2008 και στην 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε δηµόσια προσφορά και ιδιωτική τοποθέτηση, 

που διενεργήθηκε το 2010. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη 

της προαναφερόµενης Έκθεσης. Αναλάβαµε αυτή την εργασία σύµφωνα µε το 

∆ιεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις 

Εκτέλεσης Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Συναφών µε Χρηµατοοικονοµική 

Πληροφόρηση». Ευθύνη µας είναι να εκτελέσουµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες 

διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουµε τα ευρήµατά µας. 

 

∆ιαδικασίες: 

Συγκρίναµε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη 

«Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού 

Κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών», µε τα αντίστοιχα ποσά που 

έχουν αναγνωριστεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική 

περίοδο που αυτά αναφέρονται 

 

 

Εξετάσαµε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχοµένου της µε τα 

αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό 

αυτό, καθώς και µε τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµόδιων οργάνων 

της Εταιρείας. 

 

Ευρήµατα: 

α) Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εµφανίζονται ως εκταµιεύσεις 

στην επισυναπτόµενη «Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών», 

προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που 

αυτά αναφέρονται  

 

β) Το περιεχόµενο της Έκθεσης περιλαµβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες 

που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του 
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Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της 

κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές µε τα αναφερόµενα στο οικείο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 

και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας.  

Με δεδοµένο ότι η διενεργηθείσα εργασία ,δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης 

Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουµε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των 

όσο αναφέρουµε ανωτέρω. Αν είχαµε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαµε 

εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχοµένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψη µας 

και άλλα θέµατα, πέραν των αναφερόµενων  στην προηγούµενη παράγραφο.  

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό 

πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της 

κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για 

άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω 

και δεν επεκτείνεται στις οικονοµικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για την 

περίοδο από 01.01.2011 µέχρι 31.12.2011, για τις οποίες εκδώσαµε ξεχωριστή 

έκθεση Ελέγχου, µε ηµεροµηνία 28.03.2012. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ∆ιαθέσεις 

Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας οι 

οποίες  πραγµατοποιήθηκαν µέχρι την 31.12.2009 επιβεβαιώθηκαν από Εκθέσεις που 

εκδόθηκαν από τον προηγούµενο ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή στις 

20/3/2009 (άντληση κεφαλαίων µέχρι 31/12/2008), 24/8/2009 (άντληση κεφαλαίων 

µέχρι 30/06/2009)και 29/3/2010 (άντληση κεφαλαίων µέχρι 31/12/2009). 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 

     Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς 

Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία              

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                                                         

Λεωφ. Κηφισίας 268, 152 32 Αθήνα ∆έσποινα Μαρίνου 

ΑρΜ ΣΟΕΛ 113               Α.Μ. ΣΟΕΛ 

17681  
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ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν 3401/2005 

Ανακοινώσεις Εταιρείας στο Χ.Α. 

 

Κατά τη χρήση 2011 δηµοσιεύθηκαν οι ακόλουθες ανακοινώσεις από την Εταιρεία: 

 

 

30/11/2011 
Ανακοίνωση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. σύµφωνα µε την 

παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισµού του Χ.Α 

09/09/2011 
Γνωστοποίηση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ εις βάσει του ν. 

3340/2005 

31/08/2011 Γνωστοποιήσεις βάσει του Ν.3340 

31/08/2011 
Ανακοίνωση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. σύµφωνα µε την 

παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισµού του Χ.Α 

02/08/2011 Ανακοίνωση έγκρισης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/04 

01/07/2011 ∆ελτίο Τύπου - Ενηµέρωση Μετόχων 

30/06/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

09/06/2011 Σχέδια Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

09/06/2011 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού 

09/06/2011 Ανακοίνωση Μετοχών και ∆ικαιωµάτων Ψήφου 

09/06/2011 Έντυπο ∆ιορισµού Αντιπροσώπου 

09/06/2011 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

31/05/2011 
Ανακοίνωση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. σύµφωνα µε την 

παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισµού του Χ.Α 

12/05/2011 Γνωστοποιήσεις βάσει του Ν.3340 

31/03/2011 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

31/03/2011 
Ανακοίνωση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. σύµφωνα µε την 

παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισµού του Χ.Α 

14/02/2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Ανακοίνωση για την εισαγωγή προς 
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διαπραγµάτευση νέων µετοχών από µετατροπή µετοχών άλλης κατηγορίας 

11/02/2011 Αλλαγή επωνυµίας / ∆ιακριτικού τίτλου εταιρίας 

11/02/2011 
Ανακοίνωση για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση νέων µετοχών από 

µετατροπή µετοχών άλλης κατηγορίας 

28/01/2011 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ - PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 

11/01/2011 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
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Ζ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 
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Χαλκίδα, 27 Μαρτίου 2012 

 

 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.     Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

    _______________________ _______________________ 

  

          Γεώργιος Γκάτζαρος Μενέλαος Τασόπουλος 
 

 

 Η Οικονοµική ∆/ντρια Οµίλου Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου 

 

 

 ___________________ _______________________ 

 Μαίρη Ισκαλατιάν Αλέξανδρος Γεωργιάδης  
 


