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Α
1.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Aϋλα περιουσιακά στοιχεία
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Σηµ.

ΟΜΙΛΟΣ
31.03.2012
31.12.2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.03.2012
31.12.2011

5.7
5.7
5.7

26.729.076
275.000
195.796
42.529
27.242.402

26.837.677
275.000
215.435
38.793
27.366.906

26.729.076
275.000
195.796
42.529
27.242.402

26.837.677
275.000
215.435
38.793
27.366.906

5.8
5.9
5.9
5.9

2.611.071
1.928.176
2.096.902
704.735

2.692.294
1.608.616
3.349.742
910.448

2.611.071
2.179.878
2.096.902
701.840

2.692.294
1.855.575
3.349.742
907.553

19.262
3.153.496

19.507
4.468.309

19.262
3.149.683

19.507
4.464.168

10.513.642

13.048.916

10.758.637

13.288.839

37.756.044

40.415.822

38.001.039

40.655.745

15.747.184
31.953.519
2.615.271
217.200
(31.260.512)
19.272.663
19.272.663

15.747.184
31.953.519
2.615.271
217.200
(31.047.065)
19.486.110
19.486.110

15.747.184
31.953.519
2.615.271
217.200
(30.940.861)
19.592.314
19.592.314

15.747.184
31.953.519
2.615.271
217.200
(30.729.263)
19.803.912
19.803.912

5.10

3.788.580
1.923.947
518.510
133.000
1.446.880
7.810.916

3.919.357
1.876.529
518.510
133.000
1.468.940
7.916.335

3.788.580
1.923.947
518.510
133.000
1.446.880
7.810.916

3.919.357
1.876.529
518.510
133.000
1.468.940
7.916.335

5.11

4.151.954
936.597
5.583.914
10.672.465

5.280.632
756.600
6.976.144
13.013.376

4.077.298
936.597
5.583.914
10.597.809

5.202.754
756.600
6.976.144
12.935.498

Σύνολο υποχρεώσεων

18.483.381

20.929.711

18.408.725

20.851.833

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

37.756.044

40.415.822

38.001.039

40.655.745

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες (ανοικτό υπόλοιπο)
Πελάτες (καλυµµένο µε επιταγές)
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µεσω
αποτελεσµάτων
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
της µητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Λοιπές προβλέψεις
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια

5.12

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 35 ποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών
καταστάσεων.
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2.

Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικού εισοδήµατος (κατά λειτουργία)

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ
01.0101.0131.03.2012
31.03.2011
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Kέρδη από πώληση συµµετοχών
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Άλλα έξοδα
Εξοδα αδρανείας
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Ζηµιές προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρές ζηµιές χρήσης (Α)

5.13

5.14
5.14

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Φόρος αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Μείωση αποθεµατικών από
αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων, µετά
φόρων.
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από
φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα
µετά από φόρους (Α+Β)
Kατανέµονται σε:
Καθαρές Ζηµιές χρήσης
Ιδιοκτήτες µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα
Ιδιοκτήτες µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά
µετοχή

5.15

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.0101.0131.03.2012
31.03.2011

3.282.026
(2.663.084)
618.943
34.563
(375.784)
(293.562)
(21.991)
(128.199)
(166.030)
(47.418)
(213.448)

2.896.496
(2.437.666)
458.829
51.434
(285.053)
(396.571)
(764)
(104.519)
(276.643)
(38.822)
(315.465)

3.282.026
(2.663.084)
618.943
34.563
(375.784)
(291.712)
(21.991)
(128.199)
(164.180)
(47.418)
(211.598)

2.896.496
(2.437.666)
458.829
47.770
(285.053)
(393.869)
(763)
(104.474)
(277.559)
(38.822)
(316.382)

-

1.618

-

1.618

-

1.618

-

1.618

(213.448)

(313.847)

(211.598)

(314.764)

(213.448)
-

(315.465)
-

(211.598)
-

(316.382)
-

(213.448)
-

(313.847)
-

(211.598)
-

(314.764)
-

(0,0042)

(0,0062)

(0,0042)

(0,0062)

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών
καταστάσεων.
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3.

Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπα 1.1.2011
Καθαρές ζηµιές χρήσης
- Φόρος αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά
από φόρους

Μετοχικό
κεφάλαιο
15.747.184

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Αποτελέσµατα
Αποθεµατικά
Λοιπά
Υπέρ το άρτιο
εύλογης αξίας
αποθεµατικά
εις νέον
31.951.901
2.615.271
217.200
-30.253.010
-315.465
1618

Σύνολο
20.278.546
-315.465
1.618

-

1.618

-

-

-315.465

-313.847

Υπόλοιπα 31.03.2011

15.747.184

31.953.519

2.615.271

217.200

(30.568.475)

19.964.700

Υπόλοιπα 1.1.2012
Καθαρές ζηµιές χρήσης

15.747.184

31.953.519

2.615.271

217.200

(31.047.065)
(213.448)

19.486.110
(213.448)

15.747.184

31.953.519

2.615.271

217.200

(213.448)
(31.260.512)

(213.448)
19.272.663

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά
από φόρους
Υπόλοιπα 31.03.2012

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπα 1.1.2011
Καθαρές ζηµιές χρήσης
- Φόρος αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά
από φόρους

Μετοχικό
κεφάλαιο
15.747.184

Υπέρ το άρτιο
31.951.901

Αποθεµατικά
εύλογης αξίας
2.615.271

Λοιπά
αποθεµατικά
217.200

Αποτελέσµατα
εις νέον
-29.617.777
-316.382

1618

Σύνολο
20.913.780
-316.382
1.618

-

1.618

-

-

(316.382)

(314.764)

Υπόλοιπα 31.03.2011

15.747.184

31.953.519

2.615.271

217.200

(29.934.159)

20.599.016

Υπόλοιπα 1.1.2012
Καθαρές ζηµιές χρήσης

15.747.184

31.953.519

2.615.271

217.200

(30.729.263)
(211.598)

19.803.912
(211.598)

15.747.184

31.953.519

2.615.271

217.200

(211.598)
(30.940.861)

(211.598)
19.592.314

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά
από φόρους
Υπόλοιπα 31.03.2012

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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4.

Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (Έµµεση Μέθοδος)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έµµεση Μέθοδος)
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.0101.0101.0101.0131.03.2012 31.03.2011 31.03.2012 31.03.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων
(166.030)
(276.643)
(164.180)
(277.559)
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
323.725
407.178
323.725
407.178
Προβλέψεις
13.581
13.581
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
(22.060)
(22.060)
(22.060)
(22.060)
(Έσοδα) / Έξοδα επενδύσεων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - (καθαρό)
(128.199)
104.519
(128.199)
104.474
7.438
226.576
9.287
225.614
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
81.223
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
1.130.514
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(943.937)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
180.223
Καταβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
455.460
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
(195.854)
Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
245
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων
παγίων
369
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
(195.241)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
(1.450.519)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια)
(124.513)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
(1.575.033)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην έναρξη της
χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη της
χρήσης

(523.333)
(320.189)
484.565

81.223
1.130.514
(945.459)

(523.333)
(321.283)
489.667

(78.147)
2.023

180.223

(78.102)
2.023

(208.505)

455.788

(205.414)

(221.523)

(195.854)
245

(221.523)

5.918

369

5.918

(215.605)

(195.241)

(215.605)

306.473
(32.277)

(1.450.519)

306.473
(32.277)

(118.036)

(124.513)

(118.036)

156.160

(1.575.033)

156.160

(1.314.813)

(267.950)

(1.314.485)

(264.859)

4.468.309

5.267.247

4.464.168

5.258.910

3.153.496

4.999.297

3.149.683

4.994.051

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 35 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 71ο χλµ της Εθνικής οδού ΑθηνώνΛαµίας στην περιοχή Ριτσώνα Νοµού 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 website
της εταιρείας βρίσκεται στις διευθύνσεις www.plias.gr , και www.papoutsanis.gr και
η εταιρεία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι εν λόγω
οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 21η Μαϊου
2012.
5.2. ∆οµή του Οµίλου
Ο Όµιλος ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ απαρτίζεται από τις εξής εταιρείες:
Επωνυµία

Εδρα

Ποσοστό Συµµετοχής
Αµεσο

Παπουτσάνης A.B.E.E.

∆ήµος Αυλίδος

Μητρική

Plias Εµπορική Α.Ε.

∆ήµος Αυλίδος

100%

Εµµεσο

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.
5.3. Βάση προετοιµασίας ενδιάµεσης έκθεσης.
Οι ενοποιηµένες και εταιρικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για τη περίοδο
1/1 – 31/3/2012 έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 34
“Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση”. Οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες και
εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασµό µε τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2011 που έχουν προετοιµαστεί σύµφωνα
µε τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και είναι διαθέσιµες στην
διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας www.plias.gr και www.papoutsanis.gr
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5.4. 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.
5.4.1.

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

Οι παρούσες ενδιάµεσες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη
χρήση 1/1-31/3/2012 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 που έχουν αποµειωθεί σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Η σύνταξη των 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.
5.4.2.

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
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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
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.
5.4.3.

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 θετικές λειτουργικές ταµειακές ροές
ύψους 455.000 Ευρώ και σε συνδυασµό µε τις χαµηλές ανάγκες ροών για
επενδυτικές δραστηριότητες ο κίνδυνος µη συνέχισης δραστηριότητας δεν υφίσταται.
5.4.4.

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
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 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 1η 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 επιµετρούνται µε τη µέθοδο
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εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση
αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εποµένως δεν έχει
εφαρµοστεί ακόµη από τον Όµιλο.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από
1 Ιανουαρίου 2013
∆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.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
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 («απογύµνωση») 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.
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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 1η 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.
5.4.5.

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 συµµετοχών 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.
5.4.6.

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.
5.4.7.

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.
5.4.8.

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
Λοιπά κτίρια

45-60
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.
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.
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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.
5.4.9.

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.
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.
5.4.10.

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.
5.4.11.

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.
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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).
5.4.12.

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.
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
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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.
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.
5.4.13.

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.
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
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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.
5.4.14.

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
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.
5.4.15.

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
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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.
5.4.16.

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στοιχεία

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, τις καταθέσεις όψεως,
τις βραχυπρόθεσµες µέχρι τρεις µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης. Οι υπέραναλήψεις εµπεριέχονται στον ισολογισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ως
δανεισµός.
5.4.17.

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.
5.4.18.

∆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.
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5.4.19.

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.
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.
5.4.20.

Προµηθευτές

Οι προµηθευτές αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
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5.4.21.

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.
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,
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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.
5.4.22.

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. 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.
5.4.23.

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.
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.
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5.4.24.

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.
5.4.25.

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.
5.4.26.

Μερίσµατα

Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν το δικαίωµα για την είσπραξη τους έχει
θεµελιωθεί.
5.4.27.

∆ιανοµή Μερισµάτων

Τα µερίσµατα καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις την περίοδο που
εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
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5.4.28.

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.
5.4.29.

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.
5.4.30.

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.
5.5. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
∆εν έχουν µεταβληθεί ουσιαστικά οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι και οι πολιτικές
διαχείρισής τους σε σχέση µε τα αναλυτικά αναφερθέντα στις πιο πρόσφατες ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις.
Ιδιαίτερα σηµειώνουµε ότι:
Η εταιρεία και ο όµιλος δεν κατέχουν ουσιαστικά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που
να διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε
ενεργές αγορές προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών
που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Σε
κάθε περίπτωση ξεχωριστά, κρίνεται εάν οι τεχνικές αυτές αποτίµησης και
προσδιορισµού των εύλογων αξιών, θα εφαρµοσθούν από τις Οικονοµικές Υπηρεσίες
του Οµίλου ή από ανεξάρτητους εκτιµητές.
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Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων
εκτιµάται ότι προσεγγίζει την πραγµατική τους αξίας.
5.6. 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.
5.6.1.

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
Παπουτσάνης A.B.E.E.
Plias Εµπορική Α.Ε.
Π.∆.Παπουτσάνης ΕΠΕ

Ανέλεγκτες
φορολογικές χρήσεις
4
2
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.
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
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δικαστικών υποθέσεων, η τελική έκβαση ή το τελικό κόστος διακανονισµού των
υποθέσεων µπορεί να διαφέρει σηµαντικά από τις αρχικές εκτιµήσεις.
5.6.2.
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.
5.7. Ενσώµατα Πάγια – Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Οι προσθήκες στα ενσώµατα πάγια του Οµίλου και της Μητρικής Εταιρείας
οφείλονται στην υλοποίηση επενδυτικού προγράµµατος σε εξέλιξη µε σκοπό την
καθετοποίηση της παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας και την
βελτίωση της παραγωγικότητας.
Συνοπτική περιγραφή των µεταβολών ενσωµάτων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων
Προσθήκες
Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μεταβολή

Όµιλος
195.854
-369
-323.725
-128.240

Εταιρία
195.854
-369
-323.725
-128.240

Έχουν δοθεί οι εξής υποθήκες και προσηµειώσεις, για εξασφάλιση τραπεζικών
δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων την 31/03/2012 ανέρχεται σε ποσό
των 6.748χιλ 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
5.8. Αποθέµατα
Ανάλυση:
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Εµπορεύµατα

Όµιλος
31/3/2012
31/12/2011
1.410.677
1.507.483
41.200
54.168

Εταιρεία
31/3/2012
31/12/2011
1.410.677
1.507.483
41.200
54.168

Έτοιµα προϊόντα

1.794.558

1.766.006

1.794.558

1.766.006

Προβλέψεις απαξίωσης

(635.363)
2.611.071

(635.363)
2.692.294

(635.363)
2.611.071

(635.363)
2.692.294

30

Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2012
(Όλα τα ποσά σε Ευρώ)

5.9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (κυκλοφορούν στοιχείο)

Πελάτες.
Ενδοεταιρικοί πελάτες
Eπιταγές εισπρακτέες
Μεταβατικοί λογαριασµοί
Λοιπές κρατήσεις (ελληνικό ∆ηµόσιο)
Απαίτηση ΦΠΑ χρήσης
Προκαταβολές
Χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις
Σύνολο

Όµιλος
31-Μαρ-12 31-∆εκ-11
4.512.704
4.193.144
2.096.902
3.349.742
83.291
82.109
139.297
137.085
353.380
537.250
282.434
303.023
466.061
470.709

Εταιρεία
31-Μαρ-12
31-∆εκ-11
4.512.704
4.193.144
9.218.057
9.213.314
2.096.902
3.349.742
83.291
82.109
138.214
137.085
351.568
534.828
282.434
303.023
466.061
470.237

(3.204.256) (3.204.256) (12.170.611) (12.170.611)
4.729.813
5.868.806
4.978.620
6.112.870

Το κονδύλι πελάτες µειώθηκε κατά 18% κυρίως λόγω της ωρίµανσης
µεταχρονολογηµένων επιταγών πελατών.
5.10. Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Η µείωση του κονδυλίου αυτού οφείλεται στην εξόφληση µισθωµάτων δανείου
Leasing.
5.11. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Oι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Προµηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικά Ταµεία
Πιστωτές διάφοροι (κυρίως επιταγές
πληρωτέες προµηθευτών)
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
Μεταβατικοί λογαριασµοί
παθητικού
Σύνολο

Όµιλος
31-Μαρ-12 31-∆εκ-11
1.624.371 2.446.931
185.674
201.834
71.595
111.877
2.466.937 2.917.222

Εταιρεία
31-Μαρ-12 31-∆εκ-11
1.610.361 2.429.878
185.495
201.477
71.595
111.877
2.466.937 2.917.222

142.548
597.427

133.044
226.324

82.080
597.427

72.576
226.324

5.088.551

6.037.232

5.013.895

5.959.354

5.12. Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
Η µείωση του κονδυλίου αυτού οφείλεται κυρίως στην ωρίµανση
µεταχρονολογηµένων επιταγών πελατείας οι οποίες βρίσκονταν κατατεθηµένες σε
λογαριασµο εγγυήσεων κατα την 31η ∆εκεµβρίου 2011.
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5.13. Πωλήσεις
O κύκλος εργασιών παρά το γεγονός της γενικότερης ύφεσης που έχει παρουσιαστεί
στην αγορά αυξήθηκε κατά 13% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο της
προηγούµενης χρήσης λόγω ανάπτυξης νέων συνεργασιών και διεύρυνσης των
υφισταµένων.
5.14. Έξοδα ∆ιάθεσης και ∆ιοίκησης
Τα έξοδα ∆ιοίκησης και ∆ιάθεσης του Οµίλου µειώθηκαν σε σχέση µε το αντίστοιχο
τρίµηνο, της προηγούµενης χρήσης κατά €12.277 (1,8%) παρά το γεγονός της
αύξησης του κύκλου εργασιών κατά 13%.
5.15. 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.

Ζηµίες
Σταθµισµένος µέσος αριθµός
µετοχών
Βασικές ζηµίες κατά µετοχή

Όµιλος
01.0101.0131.03.2012
31.03.2011
-213.448
-315.465
50.797.369
-0,0042

50.797.369
-0,0062

Εταιρεία
01.0101.0131.03.2012
31.03.2011
-211.598
-316.382
50.797.369
-0,0042

50.797.369
-0,0062

5.16. Eνδεχόµενες υποχρεώσεις
Για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις από φορολογικούς ελέγχους ανέλεγκτων χρήσεων
αναφερόµαστε στη σηµείωση 5.6.1.
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.
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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
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.
5.17. Αριθµός προσωπικού
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/3/2011 ήταν για την εταιρεία
και για τον όµιλο 94 άτοµα, ενώ κατά την 31/12/2011 ήταν για την εταιρεία και τον
Όµιλο 96 άτοµα.
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5.18. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
α) ∆ιεταιρικές συναλλαγές.
∆εν υπήρξαν διαιτερικές συναλλαγές τόσο την τρέχουσα όσο και στην αντίστοιχη
προγηούµενη περίοδο.
β)∆ιαιτερικά υπόλοιπα,

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΧΟΥΣΑ
ΤΗΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
31.03.2012 (ποσά σε €)

-

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ
Π.∆. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΕΠΕ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

-

-

-

-

-

-

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
31.03.2011 (ποσά σε €)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΧΟΥΣΑ
ΤΗΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Π.∆.
PLIAS
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΕΠΕ

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Π.∆.
PLIAS
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΕΠΕ
484.951

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ
PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

-

Π.∆. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΕΠΕ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

484.951

ΣΥΝΟΛΟ
-

484.951

-

0
0

-

484.951

γ) Συναλλαγές µε βασικά ∆ιοικητικά στελέχη
Όµιλος
σε ευρώ
Αµοιβές µελών ∆.Σ και διευθυντικών
στελεχών (από µισθοδοσία)
γ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη
και µέλη της διοίκησης
δ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά
στελέχη και µέλη της διοίκησης

1.1. 31.03.2012

Εταιρεία
1.1. 1.1. 31.03.2012 31.03.2011

1.1. 31.03.2011

88.500

77.803

87.000

77.803

-

-

-

-

-

-

-

-

δ) 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 €38.459 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 € 528.000 σε
Κεφάλαιο και €25.341 σε τόκους.
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5.19. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
1) Το ∆.Σ. του χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά τη συνεδρίαση του της 10ης
Μαϊου 2012 αποφάσισε την άρση της επιτήρησης των µετοχών της εταιρείας,
δεδοµένου ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για την υπαγωγή της στο
συγκεκριµένο καθεστός. Οι µετοχές της εταιρείας διαπραγµατεύονται από
την 11η Μαϊου 2012 στην κύρια αγορά του Χ.Α.
2) Εντός του Μαϊου του 2012, η εταιρεία έλαβε προκαταβολή επιδότησης ύψους
950.000 ευρώ. Το εν λόγω επενδυτικό έχει υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου
3299/2004, αφορά επεκτάσεις και εκσυχρονισµό του εργοστασίου και έχει
υλοποιηθεί σε ποσοστό µεγαλύτερο του 90%.
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Β.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ.
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Χαλκίδα, 21 Μαΐου 2012
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

_______________________
Γεώργιος Γκάτζαρος

Η Οικονοµική ∆/ντρια Οµίλου

___________________
Μαίρη Ισκαλατιάν

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

_______________________
Μενέλαος Τασόπουλος

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου

_______________________
Αλέξανδρος Γεωργιάδης
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