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ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1
η
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 30

η
 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της επιτροπής κεφαλαιαγοράς)

ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.09.2015 31.12.2014 01.01- 01.01-

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  25.302.800  25.385.829 30.09.2015 30.09.2014

Επενδύσεις σε ακίνητα  240.000  240.000 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου  19.051.688  19.150.025 

Aϋλα περιουσιακά στοιχεία  120.232  126.372 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (397.191)  315.372 

Λοιπά μή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  219.554  269.132 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
Αποθέματα  3.117.865  3.506.082 (30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα) 18.654.497 19.465.397

Απαιτήσεις από πελάτες  2.839.881  2.668.557 

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες  2.334.588  2.511.022 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  1.577.688  1.915.378 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  35.752.609  36.622.371 01.01- 01.01-

30.09.2015 30.09.2014

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών  11.709.744  13.713.409 

Μετοχικό Κεφάλαιο  15.747.184  15.747.184 Μικτά κέρδη  3.052.995  3.382.669 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων  2.907.313  3.304.504 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (α)  18.654.497  19.051.688 επενδυτικών αποτελεσμάτων  231.093  804.365 

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) - - Κέρδη προ φόρων  106.020  420.695 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)  18.654.497  19.051.688 Ζημίες μετά από φόρους (Α) (297.793)  315.372 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  880.187  2.597.724 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (99.398) -

Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  5.378.500  4.873.742 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  7.383.454  5.328.778  φόρους (Α+Β) (397.191)  315.372 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  3.455.971  4.770.438 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  17.098.112  17.570.682 Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή (0,0059)  0,0062 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)  35.752.609  36.622.371 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.195.949 1.836.884

01.01- 01.01-

30.09.2015 30.09.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων  106.020  420.695 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:

Αποσβέσεις  964.857  1.032.518 

Προβλέψεις (98.476) (7.080)

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (315.732) (92.304)

(Έσοδα) / Έξοδα επενδύσεων  648 (157)

Χρηματοοικονομικό κόστος - (καθαρό)  440.804  475.852 

 1.098.121  1.829.523 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  388.217 (291.089)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  144.488 (787.536)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.314.467)  157.495 

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (400.702) (412.147)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 

(α) (84.342)  496.247 

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (955.267) (782.484)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων  129.156  53.005 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β) (826.111) (729.479)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  1.859.992  928.434 

Είσπραξη επιχορήγησης  548.754 -

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια (leasing) 411.179,70 -

Εξοφλήσεις δανείων (1.664.748) (1.087.098)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

(χρεολύσια) (309.388) (170.010)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)  845.791 (328.674)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (64.662) (561.906)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης  1.450.880  1.828.541 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης  1.386.218  1.266.634 

ΧΑΛΚΙΔΑ, 25 Νοεμβρίου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ABEE. Συνιστούμε, 

επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας: www.papoutsanis.gr, όπου αναρτώνται οι 

οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ 
Α.Δ.Τ. Σ 563348 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 
  

 ΜΕΝΕΛΑΟΣ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΙ 597755 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 Α.Δ.Τ. ΑΕ 987994 - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 50454 Α' ΤΑΞΗΣ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ & ΜΕΛΟΣ 
Δ.Σ. 

 
 
 

 
 ΜΑΙΡΗ Σ. ΙΣΚΑΛΑΤΙΑΝ  

1. Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο ΧΑ στη κύρια αγορά.  

2. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι όμοιες με αυτές της 31/12/2014.  

3. Στη σημείωση 6.5.1 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά για τις ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις. 

4. Για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που είναι ενδεχόμενο να έχουν σημαντική επίπτωση 

στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας γίνεται αναφορά στις σημειώσεις 6.5.1 

και 7.17 των οικονομικών καταστάσεων.  

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/09/2015 ήταν 98 άτομα, ενώ κατά την 

30/09/2014 ήταν 93 άτομα. 

6. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 (σημείωση 7.18 των 

οικονομικών καταστάσεων) 

 

σε ευρώ 30.09.2015 

α) Έσοδα  - 

β) Έξοδα  - 

γ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 290.878  

δ) Απαιτήσεις  από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - 

ε) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - 

  

7. Άλλες ουσιώδεις πληροφορίες 

i) Στη λήξη της τρέχουσας χρήσης δεν υπήρχαν μετοχές της Εταιρείας που να κατέχονται 

από την ίδια. 

ii) Λόγω της απορρόφησης της μοναδικής Θυγατρικής στις 30 Ιουνίου 2014, πλέον 

συντάσσονται μόνο οικονομικές καταστάσεις Μητρικής.  Οι οικονομικές καταστάσεις της 

συγκριτικής περιόδου 30.09.2014 ταυτίζονται με αυτές του Ομίλου. (σημείωση 6.2 των 

οικονομικών καταστάσεων) 

 


