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Α.
1.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

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

Σημ.

ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2014
31.12.2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.09.2014
31.12.2013

7.1
7.1
7.1
7.2

25.197.543
247.500
138.522
275.296
25.858.861

25.723.677
247.500
135.236
25.967
26.132.380

25.197.543
247.500
138.522
275.296
25.858.861

25.723.677
247.500
135.236
25.967
26.132.380

7.3
7.4
7.4
7.4

3.575.804
2.553.712
2.458.727
418.057

3.284.715
1.995.605
2.310.930
389.946

3.575.804
2.553.712
2.458.727
403.067

3.284.715
1.995.605
2.310.930
378.755

7.5

4.506
1.266.634

4.349
1.828.541

4.506
1.263.465

4.349
1.824.970

10.277.441

9.814.085

10.259.282

9.799.325

36.136.302

35.946.466

36.118.143

35.931.705

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο
15.747.184
Υπέρ το άρτιο
31.953.519
Αποθεματικά εύλογης αξίας
2.451.817
Λοιπά αποθεματικά
217.200
Αποτελέσματα εις νέον
(30.904.324)
19.465.397

15.747.184
31.953.519
2.451.817
217.200
(31.219.696)
19.150.025

15.747.184
31.953.519
2.451.817
217.200
(30.857.313)
19.512.408

15.747.184
31.953.519
2.451.817
217.200
(31.165.195)
19.204.525

19.465.397

19.150.025

19.512.408

19.204.525

2.744.991
2.300.307
568.147
133.000
1.780.300
7.526.746

3.901.099
2.194.984
584.635
133.000
1.872.604
8.686.322

2.744.991
2.300.307
568.147
133.000
1.780.300
7.526.746

3.901.099
2.194.984
584.635
133.000
1.872.604
8.686.322

3.674.295
799.326
4.670.538
9.144.160
16.670.906

3.696.413
634.306
3.779.400
8.110.118
16.796.440

3.664.752
743.699
4.670.538
9.078.990
16.605.735

3.685.183
576.275
3.779.400
8.040.858
16.727.180

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

Μη ελεγχούσες 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
Σύνολο υποχρεώσεων

7.6
7.7
7.8

7.9
7.9
7.6

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
36.136.302
35.946.466
36.118.143
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 8 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.

35.931.705
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2.

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (κατά λειτουργία)
ΟΜΙΛΟΣ
01.0130.09.2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.0130.09.2013

01.0130.09.2014

01.0130.09.2013

Πωλήσεις

7.10

13.713.409

12.592.210

13.713.409

12.592.210

Κόστος πωλήσεων

7.11

(10.330.740)

(9.472.627)

(10.330.740)

(9.472.627)

3.382.669
159.097

3.119.583
218.196

3.382.669
158.504

3.119.583
217.114

-

-

-

-

Έξοδα διαθέσεως

(1.316.740)

(1.443.644)

(1.316.740)

(1.443.644)

Έξοδα διοικήσεως

(1.242.748)

(1.145.184)

(1.236.286)

(1.132.594)

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης

(65.014)

(61.100)

(65.014)

(61.100)

Άλλα έξοδα

(20.594)

(22.667)

(34.075)

(38.394)

Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Kέρδη από πώληση συμμετοχών

Εξοδα αδρανείας
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

7.12

κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη περιόδου (Α)
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα
Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα
Στοιχεία που ανακατατάσσονται
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά
από φόρους (Α+Β)

-

-

-

-

(475.974)

(447.941)

(475.852)

(447.941)

420.695
(105.323)

217.243
(58.469)

413.206
(105.323)

213.025
(58.469)

315.372

158.774

307.883

154.556

-

-

-

-

315.372

158.774

307.883

154.556

315.372

158.774

307.883

154.556

-

-

-

-

315.372

158.774

307.883

154.556

-

-

-

-

0,0062

0,0031

0,0061

0,0030

Kατανέμονται σε:
Καθαρά κέρδη περιόδου
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή

7.13

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 8 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
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3.

Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος γ’ τριμήνου

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Kέρδη από πώληση συμμετοχών
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης
Άλλα έξοδα
Εξοδα αδρανείας
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη περιόδου (Α)
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα
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:
Καθαρά κέρδη περιόδου
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

ΟΜΙΛΟΣ
01.07 01.07 30.09.2014
30.09.2013
4.549.792
4.533.411
(3.440.129)
(3.361.369)
1.109.664
1.172.042
41.640
107.445
(477.519)
(670.288)
(416.314)
(397.528)
(20.387)
(21.370)
9.287
(1.726)
(151.841)
(151.941)
94.530
36.634
(46.544)
(123.281)
47.986
(86.647)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.07 01.07 30.09.2014
30.09.2013
4.549.792
4.533.411
(3.440.129)
(3.361.369)
1.109.664
1.172.042
53.938
106.364
(477.519)
(670.288)
(416.314)
(392.846)
(20.387)
(21.370)
(4.705)
(10.702)
(151.841)
(151.941)
92.835
31.259
(46.544)
(123.281)
46.291
(92.022)

-

-

-

-

47.986

(86.647)

46.291

(92.022)

47.986
-

(86.647)
-

46.291
-

(92.022)
-

47.986
-

(86.647)
-

46.291
-

(92.022)
-

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 8 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
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4.

Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Αποθεματικά
εύλογης αξίας

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 1.1.2013
Καθαρά κέρδη περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους

15.747.184

31.953.519

2.615.271

217.200

(31.127.402)
158.774

19.405.773
158.774

-

-

-

-

158.774

158.774

Υπόλοιπα 30.09.2013

15.747.184

31.953.519

2.615.271

217.200

(30.968.627)

19.564.548

Υπόλοιπα 1.1.2014
Καθαρά κέρδη περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους

15.747.184

31.953.519

2.451.817

217.200

(31.219.696)
315.372

19.150.025
315.372

-

-

-

-

315.372

315.372

Υπόλοιπα 30.09.2014

15.747.184

31.953.519

2.451.817

217.200

(30.904.324)

19.465.397

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 8 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Αποθεματικά
εύλογης αξίας

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα 1.1.2013
Καθαρά κέρδη περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους

15.747.184

31.953.519

2.615.271

217.200

(31.062.544)
154.556

19.470.631
154.556

-

-

-

-

154.556

154.556

Υπόλοιπα 30.09.2013

15.747.184

31.953.519

2.615.271

217.200

(30.907.988)

19.625.187

Υπόλοιπα 1.1.2014
Καθαρά κέρδη περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους

15.747.184

31.953.519

2.451.817

217.200

(31.165.195)
307.883

19.204.525
307.883

-

-

-

-

307.883

307.883

Υπόλοιπα 30.09.2014

15.747.184

31.953.519

2.451.817

217.200

(30.857.313)

19.512.408

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 8 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων .
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5.

Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Έμμεση Μέθοδος)
ΟΜΙΛΟΣ
01.0101.0130.09.2014
30.09.2013

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.0101.0130.09.2014
30.09.2013

420.695

217.243

413.206

213.025

1.032.518

1.014.192

1.032.518

1.014.192

(7.080)

(341.210)

7.512

(325.373)

(92.304)

(97.148)

(92.304)

(97.148)

(157)

(702)

(157)

(702)

475.852

447.941

475.852

447.941

1.829.523

1.240.316

1.836.627

1.251.936

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

(291.089)

(691.089)

(291.089)

(691.089)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(787.536)

1.118.573

(783.736)

1.166.964

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

157.495

(671.592)

146.993

(731.795)

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα

(412.147)

(421.479)

(412.147)

(421.479)

496.246

574.728

496.648

574.536

(782.484)

(462.953)

(782.484)

(462.953)

53.005

5.005

53.005

5.005

(729.479)

(457.948)

(729.479)

(457.948)

928.434
(1.087.098)

813.766
(849.263)

928.434
(1.087.098)

813.766
(849.263)

(170.010)

(143.944)

(170.010)

(143.944)

(328.674)

(179.441)

(328.674)

(179.441)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

(561.906)

(62.661)

(561.505)

(62.853)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της
περιόδου

1.828.541

2.561.560

1.824.970

2.557.981

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
(Έσοδα) / Έξοδα επενδύσεων
Χρηματοοικονομικό κόστος - (καθαρό)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων
παγίων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της
περιόδου
1.266.634
2.498.899
1.263.465
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις 8 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.

2.495.128
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6.

Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων

6.1.

Γενικές πληροφορίες

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. ιδρύθηκε το 1960 και δραστηριοποιείται στην
παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση (Marketing) και εν γένει εμπορία
καταναλωτικών αγαθών, όπως ειδών σαπωνοποιίας, προϊόντων καλλυντικών και
άλλων ειδών προσωπικής περιποίησης, καθώς και των πρώτων υλών παρασκευής
αυτών, και λοιπά.
Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ευρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής οδού ΑθηνώνΛαμίας στην περιοχή Ριτσώνας Ν. Ευβοίας.
Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και
οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Έδρα της Εταιρείας
είναι ο Δήμος Χαλκιδέων του Νομού Ευβοίας. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 10 Νοεμβρίου 2014 και είναι
αναρτημένες στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.papoutsanis.gr.
6.2.

Δομή του Ομίλου

Ο Όμιλος ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ απαρτίζεται από τις εξής εταιρείες:
Επωνυμία

Έδρα

Ποσοστό Συμμετοχής
Άμεσο

Παπουτσάνης A.B.E.E.

Δήμος Χαλκιδέων

Μητρική

Plias Εμπορική Α.Ε.

Δήμος Χαλκιδέων

100%

Έμμεσο

Η Mητρική Εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. χαρακτηρίζεται ως πλήρως
καθετοποιημένη βιομηχανία παραγωγής σαπουνιών και προϊόντων προσωπικής
περιποίησης, για το καταναλωτικό κοινό, ξενοδοχεία, κλπ.
Η PLIAS Εμπορική Α.Ε. που ήταν εταιρεία διανομής καταναλωτικών αγαθών στην
ελληνική αγορά, διέκοψε τη χρήση 2008 τη δραστηριότητά της.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών «Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και
Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών» και «Plias Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία
Προμηθειών και Διανομών Καταναλωτικών Αγαθών», αποφάσισαν τον Ιούνιο του
2014 την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δι’ απορρόφησης της εταιρίας «Plias
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Προμηθειών και Διανομών Καταναλωτικών Αγαθών»
από την εταιρία «Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία
Καταναλωτικών Αγαθών». Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το
άρθρο 78 του κ.ν. 2190/20 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/93.
Στις 31 Αυγούστου 2011 πραγματοποιήθηκε η οριστική διακοπή της Π.Δ.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
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6.3.
6.3.1.

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου συντάσονται με
βάση τα ΔΠΧΑ και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με βάση το ΔΛΠ 34
«Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά». Οι οικονομικές καταστάσεις
συντάσονται με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τα κτήρια και
οικόπεδα, τα επενδυτικά ακίνητα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν
αποτιμηθεί σε εύλογη αξία. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με
τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών.
Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής
των λογιστικών αρχών της Εταιρείας.
6.3.2.

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 θετικό κεφάλαιο κίνησης, ο κίνδυνος
μη συνέχισης δραστηριότητας δεν υφίσταται.
6.3.3.

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.
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι
υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η
Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
2014
Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες
Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10
«Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό
έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» και
τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» και ΔΛΠ 28
«Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Τα ανωτέρω πρότυπα
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και τροποποιήσεις έχουν υποχρεωτική εφαρμογή από την τρέχουσα οικονομική
χρήση. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων καθώς και η επίδραση τους στις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου παρατίθενται κατωτέρω:
ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες
οικονομικές
καταστάσεις» .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27
«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ
27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για
επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η
οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο
απαιτεί η οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να
λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ή ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και
Κοινοπραξίες»
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά
το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός 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 αυτές ορίζονται στο ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο». Η τροποποίηση
του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του
Ομίλου.
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή
περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης
που περιλαμβάνονταν στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές
Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού
σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές, προσδιορίζοντας την
έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν μια οικονομική
οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον
προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Η τροποποίηση
του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του
Ομίλου.
ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13
«Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες — Μη χρηματικές συνεισφορές
από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των
από κοινού συμφωνιών (joint arrangements) 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
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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. Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες»
Το ΔΠΧΑ 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
συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Ο
Όμιλος θα προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, στις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις.
Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 - Οδηγίες μετάβασης
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν
επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον αφορά τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και
ΔΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση
μόνο στην αμέσως προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που
σχετίζονται με μη ενοποιούμενες δομημένες οντότητες (structured entities) οι
τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για
περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12.
Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για
τις Εταιρείες Επενδύσεων
Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012
παρέχουν εξαίρεση από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων
και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις
τους σε θυγατρικές, ως μια καθαρή επένδυση που επιμετράται στην εύλογη αξία με
τις μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσεως. Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7
(Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων»
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με
τον συμψηφισμό ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις . Η
τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του
Ομίλου.
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ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου ποσού για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία»
Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το
ανακτήσιμο ποσό των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό
βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το κόστος διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.
Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και
του Ομίλου.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα:
επιμέτρηση -Ανανέωση παραγώγων και συνέχιση
αντιστάθμισης»

Αναγνώριση και
της λογιστικής

Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης σε μια
κατάσταση όπου ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης,
ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί με έναν νέο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ως
αποτέλεσμα νόμων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες
προϋποθέσεις. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας και του Ομίλου.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν
εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όμιλο
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί
αλλά είναι υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία και ο Όμιλος
δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους
στις οικονομικές καταστάσεις.
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια
υποχρέωση καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη
σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17η
Ιουνίου 2014 και δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλο).
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε
εργαζόμενους»

εργαζομένους

- Εισφορές

από

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που
συνδέονται με την υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας.
Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο
από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Το ΔΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39. Τα μέρη του ΔΠΧΑ 9 που
εκδόθηκαν το Νοέμβριο 2009 και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα μέρη του
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ΔΛΠ 39 που σχετίζονται με την ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών
περιουσιακών
στοιχείων
και
χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων. Το Νοέμβριο του 2013, το ΣΔΛΠ πρόσθεσε στο ΔΠΧΑ 9 τις
απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική αντιστάθμισης. Σε επόμενη φάση του έργου
θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την απομείωση των
χρηματοοικονομικών μέσων. Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις.
Η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του προτύπου θα οριστεί από το ΣΔΛΠ
μέσα στο 2014, με την ολοκλήρωση του. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται για το
μέρος του προτύπου που έχει εκδοθεί. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν μπορούν να
εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την
τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 με την οποία προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις
αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία και ο Όμιλος εξετάζουν τις επιπτώσεις που θα
έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον
Δεκέμβριο του 2013 δύο κύκλους περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα
πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012
Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών
αγοράς» και προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους
προϋπηρεσίας», που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων
κατοχύρωσης»
Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού.
Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης
στην εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς.
Διευκρινίζει επίσης ότι η οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των
περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία
της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά.
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Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του
ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο
στα τιμολογημένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν
είναι σημαντικό.
Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων
αναπροσαρμόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που
να συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού
διοικητικού στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας
οικονομικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας.
Δ.Λ.Π. 38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο
αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο
που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός
υπάρχοντος και σε ισχύ ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο
ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή
αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα
απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που
καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη
λογιστική αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας.
Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του
χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες
τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, ή το ΔΠΧΑ 9
Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο
ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση.
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Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί
τον ορισμό της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις
Επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40
Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων
ξεχωριστά.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- «Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές
μεθόδους απόσβεσης»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι
κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και
ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των
οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η
τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- «Γεωργία: Διαρκή Φυτά»
Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΛΠ 16 έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο
όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την
νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο-Λογιστικός χειρισμός
της απόκτησης μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα»
Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της
«απόκτησης» όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία
αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι
Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί».
Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών»
που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε
πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από το κράτος.
Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά
τα ΔΠΧΑ να συνεχίσει να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των
«ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» σύμφωνα με τα προηγούμενα
λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις
μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των
λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης,
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αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες
γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με
πελάτες» το οποίο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που
αφορά στην αναγνώριση του εσόδου.
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13,
ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31.
Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα
αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πιο κατατοπιστικές σχετικές
γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει
να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες για την αναγνώριση του
εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
6.3.4.

Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις

Διαφορές 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.
6.4.

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Δεν 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.
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων
εκτιμάται ότι προσεγγίζει την πραγματική τους αξίας.
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6.5. 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.
Δεν σημειώθηκαν μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές, στις εκτιμήσεις και στις
κρίσεις της διοίκησης, σε σχέση με αυτές που εφαρμόσθηκαν στις πιο πρόσφατα
δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπου και παραπέμπουμε για
περισσότερες λεπτομέριες από αυτές που αναφέρονται στην παρούσα ενδιάμεση
χρηματοοικονομική αναφορά.
6.5.1.

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

Ανέλεγκτες φορολογικές
χρήσεις
4
1
2

2008 - 2011
2010
2010 - 2011

Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω ανέλεγκτες χρήσεις δεν περιλαμβάνονται, για τη
μητρική οι χρήσεις 2012 και 2013 και για τη θυγατρική PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, οι
χρήσεις 2011 έως και 2013, για τις οποίες έχουν εκδοθεί εκθέσεις Φορολογικής
Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 82
παρ. 5 Ν. 2238/1994, με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.
Η διοίκηση συνεκτιμώντας 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.
To ύψος των συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών της εταιρείας, που μπορούν να
συμψηφιστούν με φορολογικά κέρδη επομένων χρήσεων, ανέρχεται στο ποσό των
10 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο και τους

17

Εννεαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
1 Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου 2014
(Όλα τα ποσά σε Ευρώ)

προϋπολογισμούς της επόμενης πενταετίας εκτιμάται βάσιμα ότι ποσό φόρου 699 χιλ
€ της χρήσεως και των επομένων χρήσεων δεν θα καταβληθεί λόγω των ανωτέρω
συσσωρευμένων ζημιών μετά και από τη μείωσή τους με εκτίμηση των ενδεχόμενων
λογιστικών διαφορών του φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων. Το ποσό
αυτό, των 699 χιλιάδων ευρώ, έχει αναγνωρισθεί ως φορολογική απαίτηση η οποία
συμψήφισε αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις.
Για τη θυγατρική, κανένα ποσό αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που
προκύπτει από αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες δεν έχει αναγνωρισθεί, επειδή
δεν υπάρχει βάσιμη εκτίμηση ότι αυτές θα ανακτηθούν, με συμψηφισμό τους με
φόρο επομένων χρήσεων.
Προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Η Διοίκηση 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.
6.5.2.
Καθοριστικές κρίσεις της διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών
αρχών
Δεν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της
Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών.
6.6. 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.
Όλα τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας βρίσκονται στην
Ελλάδα.
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7.
Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των κονδυλίων των Οικονομικών
Καταστάσεων
7.1. Ενσώματα Πάγια-Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Συνοπτική περιγραφή των μεταβολών των ενσωμάτων και ασωμάτων
ακινητοποιήσεων
Σύνολα
Προσθήκες
Μεταφορά από μισθωμένα σε ενσώματα
Μειώσεις
Αποσβέσεις Πωληθέντων
Αποσβέσεις
Μεταβολή

782.484
(272.813)
(1.032.518)
(522.848)

Όμιλος & Εταιρία
Μισθωμένα Ενσώματα
732.222
(338.145)
338.145
(272.813)
(160.330)
(825.213)
(498.475)

(27.659)

Άϋλα
50.262
(46.976)
3.287

Στις εμπράγματες ασφάλειες δεν σημειώθηκε μεταβολή στην περίοδο. Έχουν δοθεί οι
εξής υποθήκες και προσημειώσεις, για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το
ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων την 30.09.2014 ανέρχεται σε ποσό των 5.205,23
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
Δ΄ προσημείωση υποθήκης ποσού € 7.000.000
Επί οικοπέδων και κτιρίων (εργοστάσιο πρώην GAGEO)
Α΄ προσημείωση υποθήκης ποσού € 733.676
7.2. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (μη κυκλοφορούν στοιχείο)
Αφορούν μακροπρόθεσμες εγγυήσεις και απαιτήσεις από πελάτες. Η κίνηση τους,
είχε ως ακολούθως:
Όμιλος & Εταιρεία
Υπόλοιπο 1.1.2013
Επιστροφές εγγυήσεων εντός της χρήσης
Χορηγήσεις εγγυήσεων στη χρήση
Υπόλοιπο 31.12.2013

42.184
(18.479)
2.262
25.967

Υπόλοιπο 1.1.2014
Επιστροφές εγγυήσεων εντός της χρήσης
Χορηγήσεις εγγυήσεων στη χρήση
Απαιτήσεις από πελάτες
Υπόλοιπο 30.09.2014

25.967
(364)
897
248.795
275.296

19

Εννεαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
1 Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου 2014
(Όλα τα ποσά σε Ευρώ)

7.3. Αποθέματα
Όμιλος & Εταιρεία
30.09.2014
31.12.2013
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Εμπορεύματα
Έτοιμα προϊόντα

1.791.200
52.323
1.972.209

1.602.687
66.124
1.855.831

Προβλέψεις απαξίωσης

(239.927)
3.575.804

(239.927)
3.284.715

7.4.

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (κυκλοφορούν στοιχείο)

Ανάλυση:
Όμιλος
30-Σεπ-14
31-Δεκ-13
3.837.121
3.269.607
2.458.727
2.310.930

Πελάτες.
Ενδοεταιρικοί πελάτες
Eπιταγές εισπρακτέες
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς
πελάτες
Συνολικές απαιτήσεις από πελάτες

Εταιρεία
30-Σεπ-14
31-Δεκ-13
3.837.121
3.269.607
9.331.425
9.316.832
2.458.727
2.310.930

(1.283.409)
5.012.439

(1.274.002)
4.306.535

(10.614.834)
5.012.439

(10.590.834)
4.306.535

164.986
14.324
102.171
126.529
15.236

164.162
9.160
79.052
94.473
48.287

164.375
4.600
102.171
126.529
10.581

163.551
77.633
94.473
48.287

(5.189)
418.057

(5.189)
389.946

(5.189)
403.067

(5.189)
378.755

5.430.496

4.696.480

5.415.506

4.685.290

Λοιπές κρατήσεις (ελληνικό Δημόσιο)
Απαίτηση ΦΠΑ χρήσης
Προκαταβολές
Χρεώστες
Λοιπές απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς λοιπές
απαιτήσεις
Συνολικές λοιπές απαιτήσεις
Γενικό σύνολο απαιτήσεων πελατών και
λοιπών απαιτήσεων

Σημειώνεται ότι οι ενδοεταιρικοί πελάτες της εταιρείας, αφορούν απαίτηση από τη
θυγατρική Plias Εμπορική ΑΕ, η οποία έχει απομειωθεί στο σύνολό της. Η σχετική
πρόβλεψη απομείωσης περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Προβλέψεις για επισφαλείς
πελάτες».
7.5.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του
Ομίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις όψεως.
30.09.2014
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ
Καταθέσεις όψεως σε ξένο
νόμισμα
Προθεσμιακοί λογαριασμοί

31.12.2013

30.09.2014

31.12.2013

981,32

271

976,01

222

1.265.039

743.485

1.261.876

739.964

613

3.384

613,37

3.384

1.266.634

1.081.400
1.828.541

1.263.465

1.081.400
1.824.970
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7.6.

Δάνεια

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
30.09.2014
31.12.2013
Μακροπρόθεσμα
Τραπεζικά δάνεια
Υποχρεώσεις από συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης
Μη τραπεζικά δάνεια
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμα
Τραπεζικά δάνεια
Υποχρεώσεις από συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης
Μη τραπεζικά δάνεια
Σύνολο
Σύνολο δανείων

2.482.175

3.488.373

262.816
2.744.991

149.910
262.816
3.901.099

4.490.803

3.573.269

179.736
4.670.538

199.835
6.295
3.779.400

7.415.530

7.680.499

Στις συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες τράπεζες, με τις οποίες έχουν ρυθμιστεί τα
μακροπρόθεσμα δάνεια της εταιρείας, προβλέπονται οι εξής δεσμεύσεις, οι οποίες
έχουν τηρηθεί στο σύνολο τους μέχρι σήμερα:


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.



Επίτευξη του δείκτη EBITDA/χρηματοοικονομικό κόστος άνω των
ορισμένων ορίων που έχουν τεθεί ανά έτος.

7.7. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους
Το πρόγραμμα που ισχύει είναι η συμβατική υποχρέωση παροχών εφάπαξ ποσού, σε
περίπτωση αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης, ανάλογα με τον χρόνο
προϋπηρεσίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ν.2112/20, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει μέχρι και τον ν.4093/2012). H υποχρέωση της Εταιρείας και του Ομίλου
προς τα πρόσωπα που εργοδοτούν, για την μελλοντική καταβολή παροχών,
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.
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Όμιλος και Εταιρεία
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον
ισολογισμό
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές

30.09.2014

31.12.2013

584.635

634.276

23.410

127.239

-

(25.274)

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη

(39.898)

(151.606)

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της περιόδου

568.147

584.635

7.8.

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% καθώς και λήψη προκαταβολής επιχορήγησης ποσού € 953.250, του
επενδυτικού προγράμματος του Ν.3299/2004, που αφορά επενδύσεις που έγιναν
κατά την περίοδο από 2008 έως 2012.
Οι επιχορηγήσεις αυτές αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των
περιουσιακών στοιχείων – κυρίως μηχανημάτων – που επιδοτήθηκαν.
Η κίνηση εντός της χρήσης 2013 και της τρέχουσας περιόδου του 2014 (1.130.09.2014), του λογαριασμού των επιχορηγήσεων, που θα αναγνωρισθούν ως έσοδα
σε μελλοντικές χρήσεις είχε ως εξής:

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Λήψη επιχορήγησης
Έσοδο αναγνωρισθέν στη χρήση
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013

Όμιλος & Εταιρεία
2.056.048
(183.444)
1.872.604

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014
Λήψη επιχορήγησης
Έσοδο αναγνωρισθέν στη χρήση
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2014

1.872.604
(92.304)
1.780.300
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7.9.

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Oι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Προμηθευτές (ανοιχτά υπόλοιπα)
Προμηθευτές (Επιταγές πληρωτέες)
Σύνολο Προμηθευτών
Πιστωτές διάφοροι
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικά Ταμεία
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
Σύνολο Λοιπών υποχρεώσεων
Σύνολο Προμηθευτών και λοιπών
υποχρεώσεων

Όμιλος
30.09.2014
31.12.2013
1.908.445
1.768.428
1.765.850
1.927.985
3.674.295
3.696.413
161.150
150.399
72.369
96.648
66.969
156.121
214.031
131.392
284.808
99.746
799.326
634.306
4.473.621

4.330.719

Εταιρεία
30.09.2014 31.12.2013
1.898.902
1.757.198
1.765.850
1.927.985
3.664.752
3.685.183
161.150
150.399
72.210
96.285
66.969
156.121
158.563
75.924
284.808
97.546
743.699
576.275
4.408.451

4.261.458

7.10. Πωλήσεις
O Ενοποιημένος κύκλος εργασιών (πωλήσεις) του ομίλου και της Εταιρείας
αναλύεται ως ακολούθως:

Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών
αποθεμάτων
Παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

Όμιλος & Εταιρεία
1.1 -30.09.2014 1.1 -30.09.2013
252.233
218.908
13.390.817
12.332.539
31.133

31.127

39.226
13.713.409

9.636
12.592.210

7.11. Κόστος Πωλήσεων
Το κόστος πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως

Κόστος εμπορευμάτων
Κόστος προϊόντων
Σύνολο

Όμιλος & Εταιρεία
30.09.2014
30.09.2013
133.007
125.589
10.197.733
9.347.038
10.330.740
9.472.627
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7.12. Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό
Στο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του πρώτου εννεαμήνου των ετών 2013 και
2014 του Ομίλου και της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται:
Όμιλος
1.1 1.1 30.09.2014
30.09.2013
(10.950)
(54.850)
475.651
482.260
11.274
20.531
475.974
447.941

Τόκοι έσοδα
Τόκοι - έξοδα τραπεζικών δανείων
Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα

7.13.

Εταιρεία
1.1 1.1 30.09.2014
30.09.2013
(10.950)
(54.850)
475.528
482.260
11.274
20.531
475.852
447.941

Κέρδη ανά μετοχή

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί
στους μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών
στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που
αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές), γεγονός που δεν συντρέχει.

Κέρδη
Σταθμισμένος μέσος αριθμός
μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή

7.14.

Όμιλος
01.0101.0130.09.2014
30.09.2013
315.372
158.774
50.797.369
0,0062

50.797.369
0,0031

Εταιρεία
01.0101.0130.09.2014
30.09.2013
307.883
154.556
50.797.369
0,0061

50.797.369
0,0030

Παροχές σε Εργαζομένους

Ο αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο και την Εταιρεία, κατά την 30η
Σεπτεμβρίου 2014 και την 30η Σεπτεμβρίου 2013, και το συνολικό κόστος
εργοδότησης τους, κατά το πρώτο εννεάμηνο των ετών 2014 και 2013 ήταν:
Όμιλος & Εταιρεία
1.130.09.2014

1.130.09.2013

Άτομα στο τέλος της περιόδου

93

105

Κόστος
Παρεπόμενες παροχές & έξοδα
προσωπικού

2.363.829

2.450.827

53.078

100.779

2.416.907

2.551.606
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7.15.

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Αναφορικά με τις υποθέσεις που αναφέρονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
της 31.12.2013 υπάρχει η εξής μεταβολή:
Κατά το α΄τρίμηνο του 2014 ασκήθηκε αγωγή από έξι (6) πρώην μισθωτούς της
Εταιρείας, η σύμβαση εργασίας των οποίων καταγγέλθηκε την 20.12.2013 και με την
οποία οι πρώην εργαζόμενοι διεκδικούν την αναγνώριση της ακυρότητας της
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και διεκδικούν μισθούς και τόκους
υπερημερίας και ηθική βλάβη. Η εκτίμηση της διοίκησης και του νομικού
συμβούλου είναι ότι θα είναι θετική για την Εταιρεία η έκβαση της υπόθεσης αυτής.
7.16.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

α) Διεταιρικές συναλλαγές
Δεν πραγματοποιήθηκαν διεταιρικές εμπορικές συναλλαγές στην περίοδο 01.01.2014
- 30.09.2014, εκτός χρηματικής διευκόλυνσης, που δόθηκε στη θυγατρική, ποσού
€14.592,71
β) Διεταιρικά υπόλοιπα
Δεν υφίστανται μη απομειωμένα διεταιρικά υπόλοιπα στον ισολογισμό της μητρικής
εταιρείας, ενώ δεν έχουν επίδραση στον Ενοποιημένο Ισολογισμό
γ) Συναλλαγές με βασικά διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης.

σε ευρώ
Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ και
διευθυντικών στελεχών (βάσει ειδικής
σχέσης μισθώσεως εργασίας)
Αμοιβές εταιρείας ελεγχόμενης από
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Αμοιβές δικηγορικής εταιρείας
ελεγχόμενης από συγγενικό πρόσωπο
εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.
Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ

Όμιλος
1.11.130.09.2014 30.09.2013

Εταιρεία
1.11.130.09.2014 30.09.2013

181.926

238.745

181.926

238.745

110.000

183.939

110.000

183.939

24.107
29.432
345.466

23.888
33.533
480.104

24.107
26.432
𝟑𝟒𝟐. 𝟒𝟔𝟔

23.888
29.033
475.604

δ) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις με διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης.

σε ευρώ
γ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά
στελέχη και μέλη της διοίκησης
δ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά
στελέχη και μέλη της διοίκησης

Όμιλος
1.11.130.09.2014 30.09.2013

Εταιρεία
1.11.130.09.2014 30.09.2013

-

-

-

-

-

-

-

-
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ε) Συναλλαγές με μετόχους
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. Στη χρήση 2013 αποπληρώθηκε ποσό € 265.184. Δε σημειώθηκε μεταβολή
στην περίοδο. Το υπόλοιπο του δανείου που οφείλεται την 30.09.2014 είναι €
262.816.
Οι συναλλαγές συνδεδεμένων μερών γίνονται υπό όρους που ισοδυναμούν με
εκείνους που επικρατούν σε συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση.
7.17. Σημαντικά γεγονότα της περιόδου αναφοράς
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, της περιόδου αναφοράς,
που να απαιτούν γνωστοποιήσεις με βάση το Δ.Λ.Π. 34
7.18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού, που να
επηρεάζουν τις παρουσιαζόμενες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ή να απαιτούν
γνωστοποίηση με βάση το εφαρμοζόμενο πλαίσιο.
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Β.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1-30.09.2014
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Χαλκίδα, 10 Νοεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

_______________________
Γεώργιος Γκάτζαρος
Η Οικονομική Δ/ντρια & Μέλος Δ.Σ
.

___________________
Μαίρη Ισκαλατιάν

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

_______________________
Μενέλαος Τασόπουλος
Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

_______________________
Αλέξανδρος Γεωργιάδης
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