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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σχετικά με την Οικονομική Έκθεση της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε στις 

30.06.2014 σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556 αναφορικά με τις «Προϋποθέσεις διαφάνειας για 

την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 

διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», οι παρακάτω 

υπογεγραμμένοι, εξ’ όσων γνωρίζουμε, δηλώνουμε ότι: 

 

α. Οι εξαμηνιαίες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 

01.01.2014-30.06.2014, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά 

πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E., 

καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ως σύνολο και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5 του Νόμου 

3556/30.4.2007. 

 

β. Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Νόμου 

3556/30.4.2007. 

 

Βαθύ Αυλίδος, 29 Ιουλίου 2014 

 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΙΡΗ ΙΣΚΑΛΑΤΙΑΝ 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές 

αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουμε την παρούσα εξαμηνιαία 

έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 01.01.2014 έως και την 

30.06.2014 επί των αντιστοίχων ενοποιημένων και ατομικών Οικονομικών 

Καταστάσεων της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που εφαρμόζονται στην ενδιάμεση 

χρηματοοικονομική αναφορά (ΔΛΠ 34). 

 

 

Α. Σημαντικά γεγονότα κατά το 1
ο
 εξάμηνο του 2014 

 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης που να έχουν 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Η Παπουτσάνης συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία για 4
η
 συνεχή χρονιά 

βελτιώνοντας συνεχώς τα οικονομικά μεγέθη της. Η ανάπτυξη των πωλήσεων κατά 14%, 

το α’ εξάμηνο του 2014 και η συνακόλουθη βελτίωση της κερδοφορίας (μετά φόρων) η 

οποία διαμορφώθηκε σε κέρδη 267 χιλ. ευρώ ήταν αποτέλεσμα συνεχών προσπαθειών 

για ανεύρεση νέων πελατών και διεύρυνσης των υφιστάμενων συνεργασιών με 

παράλληλο έλεγχο του παραγωγικού κόστους και των δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό έχει 

επιτευχθεί η συνεργασία με πολυεθνικές εταιρείες-ηγέτες του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία, για λογαριασμό των οποίων έχει αναλάβει την παραγωγή 

προϊόντων τους τα οποία διοχετεύονται στην παγκόσμια αγορά καθώς επίσης και η 

συνεργασία με αλυσίδες λιανικής που έχουν παρουσία πανευρωπαϊκά. 

Οι πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων αναπτύχθηκαν κατά 15%, ως αποτέλεσμα της 

καλής τουριστικής χρονιάς για την Ελλάδα αλλά και της συνεργασίας μας με εταιρεία – 

ηγέτη του κλάδου, μέσω της οποίας τα προϊόντα της εταιρείας τοποθετούνται σε 

παγκόσμιες ξενοδοχειακές αλυσίδες. 

Η σειρά Olivia, προϊόντα που βασίζονται στην ελληνική ελιά, πλέον διοχετεύονται σε 

νέες αγορές του εξωτερικού αλλά και έχουν κερδίσει μερίδια στην ελληνική αγορά μέσω 

της συνεχούς τοποθέτησης τους στα φαρμακεία. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές ανήλθαν σε 4,1 εκατ. Ευρώ, που 

αντιπροσωπεύει ποσοστό 45% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 38% την 

προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. 

 

 

Β. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 

Κίνδυνος μεταβολής τιμών 

Σε επίπεδο Εταιρείας, οι βασικές α΄ ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή είναι τα 

φυτικά έλαια, το ζωικό λίπος, το PET και πολυπροπυλένιο (πρώτες ύλες για παραγωγή 

πλαστικών). Η τιμή του ζωικού λίπους και των φυτικών ελαίων κυμαίνεται ανάλογα με 

την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια αγορά, δεδομένου ότι αποτελούν 

χρηματιστηριακά προϊόντα. H τιμή του PET και του πολυπροπυλενίου εξαρτάται από το 

πετρέλαιο. Λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού του κλάδου, τυχόν αυξήσεις των διεθνών 

και εγχωρίων τιμών της πρώτης ύλης δεν μετακυλίονται σε όλες τις περιπτώσεις στην 
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τελική τιμή των προϊόντων, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο αρνητικής επίδρασης στα 

αποτελέσματα του Ομίλου. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία, ετησίως, αναζητά και τελικά 

χρησιμοποιεί τον προμηθευτή εκείνο, ο οποίος της εξασφαλίζει την καλύτερη τιμή, 

μηδενίζοντας τον κίνδυνο εξάρτησης.  

Για την αντιστάθμιση του κινδύνου αυτού δεν χρησιμοποιούνται παράγωγα. 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Οι εισπρακτέοι εμπορικοί λογαριασμοί περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από μεγάλους 

ομίλους εταιρειών (αλυσίδες σούπερ μάρκετ εσωτερικού, ΕΛΓΕΚΑ,  και πολυεθνικούς 

οίκους) και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό κλάδο. Για την μείωση 

του πιστωτικού κινδύνου η εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς την οικονομική κατάσταση 

των οφειλετών της και παράλληλα έχει προχωρήσει σε ασφάλιση πιστώσεων.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας – ταμειακών ροών 

Ο όμιλος εμφανίζει κέρδη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 και θετικό κεφάλαιο 

κίνησης ύψους 1,3 εκ. ευρώ. Επίσης η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει μέσα χρηματοδότησης 

από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ικανά για να καλύψουν ανάγκες που τυχόν προκύψουν 

από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν θεωρείται σημαντικός ο κίνδυνος ρευστότητας. 

 

Γ. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων (απόφαση 1/434/3.7.2007, 

αρθ. 3) 

 

Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, αφορούν : 

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

μεταξύ τους.  

Δεν υφίστανται τέτοιες συναλλαγές. 

β) Συναλλαγές της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη, ανήλθαν κατά το 

πρώτο εξάμηνο του 2014 σε 209.952 ευρώ και αναλύονται ως εξής: 

 
Όμιλος 

 

Εταιρεία 

σε ευρώ 
1.1-

30.06.2014 

1.1-

30.06.2013 

 

1.1-

30.06.2014 

1.1-

30.06.2013 

Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ 

και διευθυντικών στελεχών (βάσει 

ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας)  122.724   173.780  

 

 122.724   173.780  

Αμοιβές εταιρείας ελεγχόμενης από 

εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  55.000   154.861  

 

 55.000   154.861  

Αμοιβές δικηγορικής εταιρείας 

ελεγχόμενης από συγγενικό πρόσωπο 

εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.  11.607   15.000  

 

 11.607   15.000  

Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ  20.621   26.973     17.621   23.973  

 

 209.952   370.614  

 

 206.952   367.614  

 

γ) Συναλλαγές με βασικούς μετόχους, δεν υπάρχουν στην περίοδο 

 



 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  

1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2014 
(Όλα τα ποσά σε Ευρώ) 

 

 6 

Δ. Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία (άρθρο 4 απόφαση 7/448/2007) 

 Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα  9.163.616 ευρώ έναντι 8.058.799 ευρώ 

το α’ εξάμηνο του 2013 (ανάπτυξη κατά 13,71%) και προέρχεται αποκλειστικά από 

την μητρική εταιρεία. 

 Πωλήσεις.  Η Παπουτσάνης δραστηριοποιείται σε 3 κύριες κατηγορίες προϊόντων: 

 

 Επώνυμα προϊόντα.  

Η κατηγορία των επωνύμων προϊόντων σημείωσε αύξηση το πρώτο εξάμηνο 

κατά 15%. Σε αυτή την αύξηση συντέλεσε η τοποθέτηση των προϊόντων 

Olivia στα φαρμακεία και σε σημεία πώλησης του εξωτερικού. 

 Ξενοδοχειακά προϊόντα. Η Εταιρεία είναι ο μόνος παραγωγός στην Ελλάδα. 

Τα προϊόντα της (Olivia, Skin Essentials, Καραβάκι) και τα προϊόντα Κορρέ 

(σε συνεργασία με την ομώνυμη εταιρεία) διανέμονται στις μεγάλες 

ξενοδοχειακές αλυσίδες και σε ξενοδοχειακές μονάδες τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στο εξωτερικό. Η συγκεκριμένη αγορά παρουσιάζει ανάπτυξη κατά το 

τρέχον έτος κατά 15% λόγω αύξησης του τουρισμού στην Ελλάδα και της 

συνεργασίας με εταιρεία – ηγέτη του κλάδου που δραστηριοποιείται στην 

παγκόσμια αγορά.  

 Προϊόντα τρίτων, ιδιωτική ετικέτα. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε 

στο πρώτο εξάμηνο του 2014 αύξηση 13% σε σχέση με την αντίστοιχη 

περίοδο του έτους 2013, λόγω νέων συνεργασιών αλλά και ανάπτυξης 

υφιστάμενων. Η Παπουτσάνης λόγω των πλέον σύγχρονων εγκαταστάσεων 

της θεωρείται ένας από τους κύριους παραγωγούς στην Ευρώπη και η 

Εταιρεία ήδη έχει συνάψει νέες συνεργασίες οι οποίες θα επηρεάσουν θετικά 

τον κύκλο εργασιών κυρίως του β’ εξαμήνου. 

 

Το ποσοστό των εξαγωγών κατά το πρώτο εξάμηνο ανήλθε σε 45,4% έναντι του 38,4% 

το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. 

 

Κερδοφορία 

 Το περιθώριο μικτού κέρδους σε ενοποιημένο και ατομικό επίπεδο ανήλθε σε 24,8% 

έναντι 24,2% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. 

 Τα αποτελέσματα προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε  κέρδη 326,2 χιλ. 

ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013  έναντι κερδών 180,6 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο 

του 2013. Σε ατομικό επίπεδο τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 320,4 χιλ. 

ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014 έναντι κερδών 181,8 χιλ ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο 

του 2013. 

 Τα αποτελέσματα μετά φόρων σε ενοποιημένο επίπδο βελτιώθηκαν από κέρδη 245,4 

χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε κέρδη 267,39 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 

2014. Σε ατομικό επίπεδο τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 261,59 χιλ. 

ευρώ έναντι κερδών 246,6 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Οι φόροι που 

βάρυναν το αποτέλεσμα, ύψους 58,8 χιλ. ευρώ, αφορούν αποκλειστικά αναβαλλόμενο φόρο, 

που δεν θα καταβληθεί εντός της επόμενης χρήσης 2015 και άρα δεν θα επιβαρύνει ταμιακά 

την Εταιρεία. Λόγω των συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών, που εμφανίζει η Εταιρεία, 

δεν προβλέπεται εκταμίευση φόρου εισοδήματος το επόμενο έτος 2015. 
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Λειτουργικές ροές Οι λειτουργικές ροές ήταν θετικές ύψους 18,1 χιλ. ευρώ έναντι 136,1 

χιλ. ευρώ. 

Δανεισμός Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανέρχεται 

σε 6,3 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 16,9% του συνολικού ενεργητικού της. Κατά τη 

προηγούμενη χρήση ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 5,9 εκ. ευρώ και αντιπροσώπευε το  

16,3% του συνολικού ενεργητικού. 

 

Πάγιος εξοπλισμός  
Η αναπόσβεστη αξία του πάγιου εξοπλισμού του Ομίλου και της Εταιρείας (ενσώματα και 

άυλα πάγια στοιχεία) ανέρχεται την 30.06.2014 σε 25,6 εκ. ευρώ έναντι 26,1 εκ. ευρώ την 

31.12.2013. 

 

Χρηματοοικονομική διάρθρωση  
Το σύνολο των υποχρεώσεων σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια σε ενοποιημένο επίπεδο 

ανέρχεται σε 0,91 την 30.06.2014, έναντι 0,88 την 31.12.2013.  

 

Κεφάλαιο κίνησης-Ρευστότητα  
Το κεφάλαιο κίνησης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) σε 

ενοποιημένο επίπεδο την 30.06.2014 ανέρχεται σε 1,26 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 την 31.12.2013 

και παρά τη μείωσή του παραμένει θετικό, ικανό να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της 

επόμενης χρήσης. 

Εκτίμηση για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το 2
ο
 εξάμηνο της χρήσης 

 

Το δεύτερο εξάμηνο του 2014 αναμένεται ανάπτυξη του κύκλου εργασιών σε σχέση με 

το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013, ενώ η διοίκηση στοχεύει στην εντατικοποίηση των 

προσπαθειών για περιορισμό κόστους και δαπανών.  

Η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών αναμένεται από τις νέες συνεργασίες που έχει συνάψει 

η εταιρεία με δύο αλυσίδες λιανικής πώλησης με παρουσία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με 

πολυεθνική εταιρεία διανομής ξενοδοχειακών προϊόντων μέσω της οποίας τα προϊόντα 

της εταιρείας τοποθετούνται σε μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, την τοποθέτηση των 

προϊόντων Olivia σε φαρμακεία της Ελλάδος και σε νέες αγορές του εξωτερικού, και 

τέλος την ανάπτυξη των πωλήσεων των ξενοδοχειακών προϊόντων στην ελληνική αγορά. 

 

Βαθύ Αυλίδος, 29 Ιουλίου 2014 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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Γ. ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Προς τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας  

«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ», της 30
ης

 Ιουνίου 2014 και τις 

σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,  μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς 

και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 

οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 

παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί 

αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή 

μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2400 

«Αναθέσεις για Επισκόπηση Οικονομικών Καταστάσεων». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων 

κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και 

στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης 

είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι 

έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να 

εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.  

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων 

της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη 

συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 

 Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

  

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Ευστάθιος Π. Μπανίλας 

μέλος της Crowe Horwath International Αρ Μ ΣΟΕΛ 16451 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ  ΣΟΕΛ 125 
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Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

     Ενσώματα πάγια 7.1  25.203.066   25.723.677   25.203.066   25.723.677  

Επενδύσεις σε ακίνητα 7.1  247.500   247.500   247.500   247.500  

Aϋλα περιουσιακά στοιχεία 7.1  131.661   135.236   131.661   135.236  

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.2  301.868   25.967   301.868   25.967  

  

 25.884.096   26.132.380   25.884.096   26.132.380  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

     Αποθέματα 7.3  3.836.306   3.284.715   3.836.306   3.284.715  

Πελάτες (ανοικτό υπόλοιπο) 7.4  3.033.654   1.995.605   3.033.654   1.995.605  

Πελάτες (καλυμμένο με επιταγές) 7.4  2.649.945   2.310.930   2.649.945   2.310.930  

Λοιπές απαιτήσεις 7.4  548.634   389.946   534.330   378.755  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μεσω αποτελεσμάτων  5.072   4.349   5.072   4.349  

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.5  1.085.531   1.828.541   1.082.356   1.824.970  

  

 11.159.142   9.814.085   11.141.663   9.799.325  

Σύνολο ενεργητικού 

 

 37.043.238   35.946.466   37.025.758   35.931.705  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
        

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα  

στους μετόχους της μητρικής 

     Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

 15.747.184   15.747.184   15.747.184   15.747.184  

Υπέρ το άρτιο 

 

 31.953.519   31.953.519   31.953.519   31.953.519  

Αποθεματικά εύλογης αξίας 

 

 2.451.817   2.451.817   2.451.817   2.451.817  

Λοιπά αποθεματικά 

 

 217.200   217.200   217.200   217.200  

Αποτελέσματα εις νέον 

 

(30.952.310) (31.219.696) (30.903.604) (31.165.195) 

  
 19.417.411   19.150.025   19.466.116   19.204.525  

Μη ελεγχούσες συμμετοχές 

 

- - - - 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 

 
 19.417.411   19.150.025   19.466.116   19.204.525  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

     Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

     Μακροπρόθεσμα δάνεια 7.6  2.960.775   3.901.099   2.960.775   3.901.099  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 

 2.253.763   2.194.984   2.253.763   2.194.984  

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 7.7  572.186   584.635   572.186   584.635  

Λοιπές προβλέψεις 

 

 133.000   133.000   133.000   133.000  

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 7.8  1.813.519   1.872.604   1.813.519   1.872.604  

  
 7.733.243   8.686.322   7.733.243   8.686.322  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

     Προμηθευτές 7.9  4.708.113   3.696.413   4.697.562   3.685.183  

Λοιπές υποχρεώσεις 7.9  809.660   634.306   754.027   576.275  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 7.6  4.374.811   3.779.400   4.374.811   3.779.400  

  

 9.892.584   8.110.118   9.826.399   8.040.858  

Σύνολο υποχρεώσεων 

 

 17.625.827   16.796.440   17.559.642   16.727.180  

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 

 

 37.043.238   35.946.466   37.025.758   35.931.705  

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (κατά λειτουργία)  

 

  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

01.01-

30.06.2014 
01.01-

30.06.2013 

01.01-

30.06.2014 

01.01-

30.06.2013 

      Πωλήσεις 7.10  9.163.616   8.058.799
*  9.163.616    8.058.799 

* 

Κόστος πωλήσεων 7.11 (6.890.611) (6.111.257) (6.890.611) (6.111.257) 

Μικτό κέρδος 

 
 2.273.005   1.947.541

*  2.273.005     1.947.541
* 

Άλλα έσοδα 

 

 117.457   110.750   104.566   110.750  

Έξοδα διαθέσεως 

 

(839.221) (773.356)
* (839.221)   (773.356) 

* 

Έξοδα διοικήσεως 

 

(826.434) (747.656) (819.972) (739.747) 

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 

 

(44.627) (39.729) (44.627) (39.729) 

Άλλα έξοδα 

 

(29.881) (20.940) (29.370) (27.692) 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 7.12 (324.134) (296.001) (324.011) (296.001) 

Κέρδη προ φόρων 

 
 326.165   180.609   320.370   181.766  

Φόρος εισοδήματος 

 

(58.779)  64.812  (58.779)  64.812  

Καθαρά κέρδη χρήσης (Α) 

 
 267.386   245.421   261.591   246.578  

      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) 

 

 267.386   245.421   261.591   246.578  

Kατανέμονται σε: 

     Καθαρά κέρδη/ χρήσης 

     Ιδιοκτήτες μητρικής 

 

 267.386   245.421   261.591   246.578  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 

 

- - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 

     Ιδιοκτήτες μητρικής 

 

 267.386   245.421   261.591   246.578  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 

 

- - - - 

      Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή 7.13 0,0053 0,0048 0,0051 0,0049 

 

 
 

Σημείωση: 
(*) 

Τα κονδύλια «Πωλήσεις», «Μικτό κέρδος» και «Έξοδα διαθέσεως» της συγκριτικής περιόδου 

έχουν αναμορφωθεί σε σχέση με τα δημοσιευθέντα προκειμένου να καταστούν ομοειδή και 

συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας χρήσης. Ανάλυση παρατίθεται στη 

σημείωση 6.7.  
 

 

 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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3. Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος β’ τριμήνου  

 

  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

01.04 - 

30.06.2014 

01.04 - 

30.06.2013 

01.04 - 

30.06.2014 

01.04 - 

30.06.2013 

Πωλήσεις 

 

 5.334.700   4.752.444   5.334.700   4.752.444  

Κόστος πωλήσεων 

 

(3.942.764) (3.543.241) (3.942.764) (3.543.241) 

Μικτό κέρδος 

 

 1.391.936   1.209.203   1.391.936   1.209.203  

Άλλα έσοδα 

 

 63.650   63.515   55.589   63.515  

Έξοδα διαθέσεως 

 

(494.376) (381.770) (494.376) (381.770) 

Έξοδα διοικήσεως 

 

(476.983) (437.016) (472.271) (433.007) 

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 

 

(22.529) (19.675) (22.529) (19.675) 

Άλλα έξοδα 

 

(25.933) (8.416) (25.669) (13.667) 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 

 

(205.681) (181.781) (205.559) (181.781) 

Κέρδη προ φόρων 

 
 230.083   244.059   227.121   242.816  

Φόρος εισοδήματος 

 

(62.057) (35.304) (62.057) (35.304) 

Καθαρά κέρδηχρήσης (Α) 

 
 168.026   208.756   165.064   207.513  

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) 

 

 168.026   208.756   165.064   207.513  

      Kατανέμονται σε: 

     Καθαρά κέρδη χρήσης 

     Ιδιοκτήτες μητρικής 

 

 168.026   208.756   165.064   207.513  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 

 

- - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 

     Ιδιοκτήτες μητρικής 

 

 168.026   208.756   165.064   207.513  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 

 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στις σελίδες 14 έως 34 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 Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων   εις νέον 

Υπόλοιπα 1.1.2013  15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (31.052.442)  19.480.733  

Καθαρές κέρδη χρήσης 

    

 245.421   245.421  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 

μετά από φόρους - - - -  245.421   245.421  

Υπόλοιπα 30.06.2013  15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (30.807.021)  19.726.154  

  

     

  

Υπόλοιπα 1.1.2014  15.747.184   31.953.519   2.451.817   217.200  (31.219.696)  19.150.025  

Καθαρές κέρδη χρήσης 

    

 267.386   267.386  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 

μετά από φόρους - - - -  267.386   267.386  

Υπόλοιπα 30.06.2014  15.747.184   31.953.519   2.451.817   217.200  (30.952.310)  19.417.411  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο 

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

Σύνολο 

  

εις νέον   

Υπόλοιπα 1.1.2013 

 

15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (30.987.584)  19.545.591    

Καθαρά κέρδη χρήσης 

    

 246.578   246.578    

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 

από φόρους - - - -  246.578   246.578    

Υπόλοιπα 30.06.2013 

 

15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (30.741.006)  19.792.169    

  

      

  

Υπόλοιπα 1.1.2014 

 

15.747.184   31.953.519   2.451.817   217.200  (31.165.195)  19.204.525    

Καθαρά κέρδη χρήσης 

    

 261.591   261.591    

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 

από φόρους - - - -  261.591   261.591    

Υπόλοιπα 30.06.2014 

 

15.747.184   31.953.519   2.451.817   217.200  (30.903.604)  19.466.116    

                

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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5. Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Έμμεση Μέθοδος)  

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

01.01-

30.06.2014 

01.01-

30.06.2013 

01.01-

30.06.2014 

01.01-

30.06.2013 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

     Κέρδη προ φόρων 

 

 326.165   180.609   320.370   181.766  

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για: 

     Αποσβέσεις 

 

 670.753   665.895   670.753   665.895  

Προβλέψεις 

 

(1.348)  12.109   11.551   18.969  

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 

 

(59.085) (65.854) (59.085) (65.854) 

(Έσοδα) / Έξοδα επενδύσεων 

 

(723)  217  (723)  217  

Χρηματοοικονομικό κόστος - (καθαρό) 

 

 324.011   296.001   324.011   296.001  

  

 1.259.773   1.088.978   1.266.877   1.096.994  

      
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 

λειτουργικές δραστηριότητες: 

     Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 

 

(551.590) (1.430.998) (551.590) (1.430.998) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 

 

(1.578.203)  7.474  (1.575.089)  8.854  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 

 

 1.199.953   769.477   1.190.130   760.080  

Μείον: 

     Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 

 

(311.868) (298.781) (311.868) (298.781) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 

 

 18.064   136.150   18.460   136.150  

Επενδυτικές δραστηριότητες 

     Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 

 

(417.821) (282.427) (417.821) (282.427) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 

 

 13.803   5.005   13.803   5.005  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 

 

(404.018) (277.423) (404.018) (277.423) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

     Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 

 

 509.733   695.584   509.733   695.584  

Εξοφλήσεις δανείων 

 

(743.956) (299.209) (743.956) (299.209) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

(χρεολύσια) 

 

(122.832) (95.087) (122.832) (95.087) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 

 

(357.056)  301.288  (357.056)  301.288  

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 

 

(743.010)  160.015  (742.614)  160.015  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της 

χρήσης 

 

 1.828.541   2.561.560   1.824.970   2.557.981  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της 

περιόδου 

 

 1.085.531   2.721.575   1.082.356   2.717.995  

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις 14 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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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 71
ο
 χλμ της Εθνικής οδού Αθηνών-

Λαμίας στην περιοχή Ριτσώνας Ν. Ευβοίας. 

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και 
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 29 Ιουλίου 2014 και είναι 
αναρτημένες, μαζί με την έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή και την 
εξαμηνιαία έκθεση του Δ.Σ. 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 Έμμεσο 

Παπουτσάνης A.B.E.E. 
Δήμος Χαλκιδέων Μητρική 

 

Plias Εμπορική Α.Ε. Δήμος Χαλκιδέων 100% 
 

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

καθετοποιημένη βιομηχανία παραγωγής σαπουνιών και προϊόντων προσωπικής 

περιποίησης, για το καταναλωτικό κοινό, ξενοδοχεία, 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. 

http://www.papoutsanis.gr/
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6.3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

6.3.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί 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, θετικό κεφάλαιο κίνησης, σε συνδυασμό 

με τις χαμηλές ανάγκες ροών για επενδυτικές δραστηριότητες 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 

και τροποποιήσεις έχουν υποχρεωτική εφαρμογή από την τρέχουσα οικονομική 
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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 

αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε 
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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: Αναγνώριση και 

επιμέτρηση -Ανανέωση παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής 

αντιστάθμισης» 

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 εργαζομένους - Εισφορές από 

εργαζόμενους» 

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. 

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 
Ανέλεγκτες φορολογικές 

χρήσεις 

Παπουτσάνης A.B.E.E. 4 2008 - 2011 

Plias Εμπορική Α.Ε. 1 2010 

Π.Δ.Παπουτσάνης ΕΠΕ 2 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 

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 
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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. 

 

6.7. Επιδράσεις από την αναδρομική εφαρμογή νέας μεθόδου στα συγκριτικά 

κονδύλια, της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της περιόδου 01.01.2013 - 

30.06.2013. 

Στο Γ’ τρίμηνο του 2013 οριστικοποιήθηκε ο νέος τρόπος-μέθοδος τιμολόγησης προς 

τον βασικό πελάτη ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ, με αναδρομική εφαρμογή από 01.01.2013. Η 

ΕΛΓΕΚΑ έχει αναλάβει τη διανομή των επώνυμων προϊόντων της Εταιρείας στις 

αλυσίδες Λιανικής. Η αλλαγή αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση του κύκλου 

εργασιών και ισόποσα την μείωση των εξόδων διάθεσης για όλη την περίοδο 01.01-

31.12.2013, σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο τιμολόγησης.  Η αλλαγή δεν έχει 

επίδραση στα Καθαρά κέρδη, στην Καθαρή Θέση και στα λοιπά κονδύλια του 

Ισολογισμού καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών.   

 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι απαιτούμενες αναδιατυπώσεις των 

προγενέστερα δημοσιευμένων σχετικών κονδυλίων, με βάση το ΔΛΠ 8, προκειμένου 

αυτά να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της 

τρέχουσας περιόδου. 
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος Α' τρίμηνο 2013 

 
Εταιρεία & Όμιλος 

 

Δημοσιευθέν  
Μεταβολή 

Αναμορφωμένο 

01.01-31.03.2013 01.01-31.03.2013 

Κύκλος εργασιών 3.426.832 (120.477) 3.306.355 

Μικτά κέρδη  858.815 (120.477) 738.338 

Έξοδα διάθεσης (512.063) 120.477 (391.586) 

 

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος Β' τρίμηνο 2013 

 
Εταιρεία - Όμιλος 

 

Δημοσιευθέν  
Μεταβολή 

Αναμορφωμένο 

01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2013 

Κύκλος εργασιών 4.899.313 (146.869) 4.752.444 

Μικτά κέρδη 1.356.072 (146.869) 1.209.203 

Έξοδα διάθεσης (528.639) 146.869 (381.770) 

  

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος Α' εξάμηνο 2013 
 

 
Εταιρεία - Όμιλος 

 

Δημοσιευθέν  
Μεταβολή 

Αναμορφωμένο 

01.01-30.06.2013 01.01-30.06.2013 

Κύκλος εργασιών 8.326.144 (267.346) 8.058.799 

Μικτά κέρδη 2.214.887 (267.346) 1.947.541 

Έξοδα διάθεσης (1.040.702) 267.346 (773.356) 
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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 

 
 Όμιλος & Εταιρία 

 Σύνολα Μισθωμένα Ενσώματα Άϋλα 

Προσθήκες  417.821  -  390.922   26.899  

Μεταφορά από μισθωμένα σε ενσώματα - (338.145)  338.145  - 

Μειώσεις (271.253) - (271.253) - 

Αποσβέσεις (670.753) (53.761) (586.518) (30.473) 

Μεταβολή  (524.185) (391.906) (128.705) (3.574) 

 

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 30.06.2014 ανέρχεται σε ποσό των 5.549,91 

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 42.184  

Επιστροφές εγγυήσεων εντός της χρήσης (18.479) 

Χορηγήσεις εγγυήσεων στη χρήση 2.262  

Υπόλοιπο 31.12.2013 25.967  

  Υπόλοιπο 1.1.2014 25.967  

Επιστροφές εγγυήσεων εντός της χρήσης (364) 

Χορηγήσεις εγγυήσεων στη χρήση 897  

Απαιτήσεις από πελάτες (από πώληση 

παγίων) 
275.368  

Υπόλοιπο 30.06.2014 301.868  
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7.3. Αποθέματα 

 

Όμιλος & Εταιρεία 

 30.6.2014 31.12.2013 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες  1.802.721   1.602.687  

Εμπορεύματα  40.104   66.124  

Έτοιμα προϊόντα  2.233.407   1.855.831  

Προβλέψεις απαξίωσης (239.927) (239.927) 

  3.836.306   3.284.715  

7.4. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (κυκλοφορούν στοιχείο) 

Ανάλυση: 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 
30-Ιουν-14 31-Δεκ-13 30-Ιουν-14 31-Δεκ-13 

Πελάτες. 4.318.757 3.269.607 4.318.757 3.269.607 

Ενδοεταιρικοί πελάτες - - 9.329.731 9.316.832 

Eπιταγές εισπρακτέες 2.649.945 2.310.930 2.649.945 2.310.930 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (1.285.103) (1.274.002) (10.614.834) (10.590.834) 

Συνολικές απαιτήσεις από πελάτες 5.683.599 4.306.535 5.683.599 4.306.535 

     Λοιπές κρατήσεις (ελληνικό Δημόσιο) 163.562 164.162 162.951 163.551 

Απαίτηση ΦΠΑ χρήσης 113.975 9.160 104.251 - 

Προκαταβολές 138.922 79.052 138.922 77.633 

Χρεώστες  114.347 94.473 114.347 94.473 

Λοιπές απαιτήσεις 23.018 48.287 19.048 48.287 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς λοιπές 

απαιτήσεις (5.189) (5.189) (5.189) (5.189) 

Συνολικές λοιπές απαιτήσεις 548.634 389.946 534.330 378.755 

     Γενικό σύνολο απαιτήσεων πελατών και 

λοιπών απαιτήσεων 6.232.233 4.696.480 6.217.929 4.685.290 

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.  

  
30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013 

Ταμείο  
 

385 271 373 222 

Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 
 

1.084.533 743.485 1.081.369 739.964 

Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα 
 

613 3.384 613 3.384 

Προθεσμιακοί λογαριασμοί 
 

- 1.081.400 - 1.081.400 

  
1.085.531 1.828.541 1.082.356 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 

 
30.6.2014 31.12.2013 

Μακροπρόθεσμα 

  Τραπεζικά δάνεια 2.663.828 3.488.373 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 34.131 149.910 

Μη τραπεζικά δάνεια 262.816 262.816 

Σύνολο 2.960.775 3.901.099 

   Βραχυπρόθεσμα 

  Τραπεζικά δάνεια 4.182.029 3.573.269 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 192.782 199.835 

Μη τραπεζικά δάνεια - 6.295 

Σύνολο 4.374.811 3.779.400 

 

    

Σύνολο δανείων 7.335.586 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 
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δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου, κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον 
προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του.  

 

 

Όμιλος και Εταιρεία 

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον 

ισολογισμό 
30.06.2014 31.12.2013 

   Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 584.635 634.276 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 15.607 127.239 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές - (25.274) 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (28.056) (151.606) 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της περιόδου 572.186 584.635 

 

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 (1.1-
30.06.2014), του λογαριασμού των επιχορηγήσεων, που θα αναγνωρισθούν ως έσοδα 
σε μελλοντικές χρήσεις είχε ως εξής: 

 

 
Όμιλος & Εταιρεία 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013  2.056.048  

Λήψη επιχορήγησης - 

Έσοδο αναγνωρισθέν στη χρήση (183.444) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013  1.872.604  

  Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014  1.872.604  

Λήψη επιχορήγησης - 

Έσοδο αναγνωρισθέν στη χρήση (59.085) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014  1.813.519  
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7.9. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Oι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 Όμιλος   Εταιρεία 

 30.06.2014 31.12.2013 

 

30.06.2014 31.12.2013 

Προμηθευτές (ανοιχτά υπόλοιπα) 2.414.740 1.768.428  2.404.189 1.757.198 

Προμηθευτές (Επιταγές πληρωτέες) 2.293.373 1.927.985  2.293.373 1.927.985 

Σύνολο Προμηθευτών 4.708.113 3.696.413  4.697.562 3.685.183 

Πιστωτές διάφοροι 134.485 150.399  134.485 150.399 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 59.907 96.648  59.741 96.285 

Ασφαλιστικά Ταμεία 82.236 156.121  82.236 156.121 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 242.725 131.392  187.257 75.924 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 290.307 99.746  290.307 97.546 

Σύνολο Λοιπών υποχρεώσεων 809.660 634.306  754.027 576.275 

Σύνολο Προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 5.517.773 4.330.719 

 

5.451.588 4.261.458 

 

7.10. Πωλήσεις 

O Ενοποιημένος κύκλος εργασιών (πωλήσεις) του ομίλου και της Εταιρείας 

αναλύεται ως ακολούθως: 

 
Όμιλος & Εταιρεία 

 
01.01-

30.06.2014  

01.01-

30.06.2013 
(αναμορφωμένο) 

01.01-

30.06.2013 
(δημοσιευθέν) 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 159.820 132.530 132.530 

Πωλήσεις προϊόντων 8.966.849 7.895.239 8.162.585 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 26.341 23.175 23.175 

Παροχή υπηρεσιών 10.606 7.855 7.855 

Σύνολο 9.163.616 8.058.799 8.326.145 

 

7.11. Κόστος Πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως 

 
Όμιλος & Εταιρεία 

 
2014 2013 

Κόστος εμπορευμάτων 80.592 72.639 

Κόστος προϊόντων 6.810.020 6.038.619 

Σύνολο 6.890.611 6.111.257 
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7.12. Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό 

Στο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του πρώτου εξαμήνου των ετών 2013 και 

2014 του Ομίλου και της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται: 

 

Όμιλος Εταιρεία 

 1.1-

30.06.2014 
1.1-30.6.2013 

1.1-

30.06.2014 

1.1-

30.6.2013 

Τόκοι έσοδα (9.511) (28.220) (9.511) (28.220) 

Τόκοι - έξοδα τραπεζικών δανείων 325.369 309.858 325.246 309.858 

Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης 8.276 14.363 8.276 14.363 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 324.134 296.001 324.011 296.001 

 

7.13. 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. 

 

  

Όμιλος Εταιρεία 

  

01.01-

30.06.2014 

01.01-

30.06.2013 

01.01-

30.06.2014 

01.01-

30.06.2013 

Κέρδη 

 

 267.386   245.421   261.591   246.578  

Σταθμισμένος μέσος αριθμός 

μετοχών 

 

 50.797.369   50.797.369   50.797.369   50.797.369  

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 

 

 0,0053   0,0048   0,0051   0,0049  

 

7.14. Παροχές σε Εργαζομένους 

Ο αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο και την Εταιρεία, κατά την 30η Ιουνίου 
2014 και την 30η Ιουνίου 2013, και το συνολικό κόστος εργοδότησης τους, κατά το 
πρώτο εξάμηνο των ετών 2014 και 2013 ήταν: 

 

 
Όμιλος & Εταιρεία 

 
1.1-

30.06.2014 

1.1-

30.06.2013 

Άτομα στο τέλος της περιόδου 101 107 

Κόστος 1.572.859 1.572.847 

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού 37.009 71.923 
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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 

- 30.06.2014, εκτός χρηματικής διευκόλυνσης, που δόθηκε στη θυγατρική, ποσού 

€12.898,43 

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. 

 
Όμιλος 

 

Εταιρεία 

σε ευρώ 

1.1-

30.06.2014 

1.1-

30.06.2013 

 

1.1-

30.06.2014 

1.1-

30.06.2013 

Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ και 

διευθυντικών στελεχών (βάσει ειδικής 

σχέσης μισθώσεως εργασίας)  122.724   173.780  

 

 122.724   173.780  

Αμοιβές εταιρείας ελεγχόμενης από 

εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  55.000   154.861  

 

 55.000   154.861  

Αμοιβές δικηγορικής εταιρείας 

ελεγχόμενης από συγγενικό πρόσωπο 

εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.  11.607   15.000  

 

 11.607   15.000  

Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ  20.621   26.973     17.621   23.973  

 
 209.952   370.614  

 

 206.952   367.614  

 

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

 
Όμιλος 

 

Εταιρεία 

σε ευρώ 

1.1-

30.06.2014 

1.1-

30.06.2013 

 

1.1-

30.06.2014 

1.1-

30.06.2013 

γ) Απαιτήσεις  από τα διευθυντικά στελέχη 

και μέλη της διοίκησης  3.305  - 

 

 3.305  - 

δ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 

στελέχη και μέλη της διοίκησης  1.035  - 

 

 27  - 
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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 30.06.2014 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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Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 

Αρ Μητρώου. Γ.Ε.ΜΗ. 121914222000 

71ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών 25/17.7.2008, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας με καταβολή μετρητών, που έγινε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, της 10.6.2010 και την 

υπ' αριθμόν 4/565/7.10.2010 απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίθηκε 

το Ενημερωτικό Δελτίο, αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικού ποσού 11.949.684,39 Ευρώ μείον έξοδα 181.005 Ευρώ) καθαρού ποσού 

11.768.679,39 Ευρώ τα οποία σε σχέση με τα  αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο διατέθηκαν μέχρι της 30.06.2014 ως ακολούθως: 

Τρόπος Διάθεσης 

Αντληθέντων Κεφαλαίων  

(ποσά σε ευρώ) 

Προβλεπόμενη 

Χρήση σύμφωνα 

με το 

Ενημερωτικό 

Δελτίο  

Προβλεπόμενη 

χρήση μετά την 

ολοκλήρωση της 

ΑΜΚ (1) 

Διατεθέντα 

κεφάλαια έως 

30.06.2014 

Αδιάθετα 

Κεφάλαια 

30.06.2014 

Χρονοδιάγραμμα 

διάθεσης (2) 

Κεφάλαιο κίνησης 6.619.000 6.450.679 6.713.495 -  

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά 

δάνεια 
2.000.000 2.000.000 2.000.000 -  

Δάνεια προς μετόχους 3.068.000 3.068.000 2.805.184 -  

Δάνεια προς τρίτους 250.000 250.000 250.000 -  

Σύνολο  11.937.000 11.768.679 11.768.679 -   

Σημειώσεις:     
  

 (1) Η χρήση μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ διαφέρει από την προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο 

      α) κατά το ποσό που δεν καλύφθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και κατά το ποσό που διαφοροποιήθηκαν τα έξοδα   

      ΑΜΚ, που αρχικά είχαν υπολογιστεί σε 215.000 ευρώ και  

  β) με απόφαση του Δ.Σ. της 30 Μαΐου 2014 έγινε αλλαγή στη χρήση με μεταφορά ποσού €262.816 από τα «Δάνεια προς μετόχους»  

  στο  «Κεφάλαιο κίνησης». 

(2) Η διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε στην περίοδο και πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. την 30 Μαΐου 2014. 

Λοιπά στοιχεία: 
    

  

α. Περιόδος άσκησης δικαιώματος προτίμησης: 18.10.2010 - 1.11.2010 

β. Μέτοχες που εκδόθηκαν: 38.547.369 κοινές ανώνυμες, ονομαστικής αξίας 0,31 νέες 

γ. Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο ΧΑ: 18 Νοεμβρίου 2010 

δ. Ημερομηνία πιστοποίησης καταβολής της αυξήσεως: 3 Νοεμβρίου 2010 

ΧΑΛΚΙΔΑ, 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ 

Δ.Σ. 

   

Γεώργιος Γκάτζαρος Μενέλαος Τασόπουλος Μαίρη Ισκαλατιάν 

Α.Δ. Σ 563348 Α.Δ. ΑΙ 597755     Α.Δ. ΑΙ 132693  
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Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων 

Διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 
 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  

«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» 

Σύμφωνα με την  εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις 

κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το 

κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό 

πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων 

Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια 

προσφορά και ιδιωτική τοποθέτηση, που διενεργήθηκε το 2010. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης  Έκθεσης. 

Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 

4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών 

Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε 

τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα 

ευρήματά μας. 

Διαδικασίες: 

1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη 

«Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν 

αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο 

που αυτά αναφέρονται. 

 

2) Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την  συνέπεια του περιεχομένου της 

με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία 

για το σκοπό αυτό, καθώς και  με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των 

αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας. 

 

Ευρήματα: 

α)  Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις 

στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την 

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από 

τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά 

αναφέρονται. 
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β)  Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που 

προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της 

κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό 

Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της 

Εταιρείας. 

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, 

σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης 

Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των 

όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή 

είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην 

αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη 

παράγραφο. 

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό 

πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της 

κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για 

άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω 

και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η εταιρεία για τη 

περίοδο 1.1- 30.06.2014 για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση επισκόπησης, με 

ημερομηνία 30 Ιουλίου 2014. 

 

 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 

Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ  ΣΟΕΛ 125 

Ευστάθιος Π. Μπανίλας 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 16451 
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ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1-30.6.2014 
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Χαλκίδα, 29 Ιουλίου 2014 

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.     Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

    _______________________ _______________________ 

  

          Γεώργιος Γκάτζαρος Μενέλαος Τασόπουλος 
 

 

Η Οικονομική Δ/ντρια & Μέλος Δ.Σ Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

.  

 

 

 ___________________ _______________________ 

 Μαίρη Ισκαλατιάν Αλέξανδρος Γεωργιάδης  
 


