
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121914222000

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1
η
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31

η
 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 31.03.2015 31.12.2014 01.01- 01.01-

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  25.361.568  25.385.829 31.03.2015 31.03.2014

Επενδύσεις σε ακίνητα  240.000  240.000 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)  19.051.688  19.150.025 

Aϋλα περιουσιακά στοιχεία  124.468  126.372 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (145.498)  99.360 

Λοιπά μή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  256.114  269.132 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
Αποθέματα  3.911.006  3.506.082 (31.03.2015 και 31.03.2014 αντίστοιχα) 18.906.190 19.249.385

Απαιτήσεις από πελάτες  2.579.427  2.668.557 

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες  2.454.717  2.511.022 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  1.446.601  1.915.378 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  36.373.902  36.622.371 01.01- 01.01-

31.03.2015 31.03.2014

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών  3.121.174  3.828.916 

Μετοχικό Κεφάλαιο  15.747.184  15.747.184 Μικτά κέρδη  782.485  881.069 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων  3.159.006  3.304.504 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (60.657)  183.013 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)  18.906.190  19.051.688 Κέρδη προ φόρων (139.206)  96.082 

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) - - Ζημίες μετά από φόρους (Α) (145.498)  99.360 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)  18.906.190  19.051.688 Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής (145.498)  99.360 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  2.545.307  2.597.724 Δικαιώματα μειοψηφίας - -

Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  4.746.946  4.873.742 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) - -

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  5.371.734  5.328.778 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  4.803.724  4.770.438  φόρους (Α+Β) (145.498)  99.360 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  17.467.712  17.570.682 Κατανέμονται σε:

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)  36.373.902  36.622.371 - Ιδιοκτήτες μητρικής (145.498)  99.360 

- Δικαιώματα μειοψηφίας - -

Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή (0,0029)  0,002 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

01.01- 01.01- αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 260.035 509.944

31.03.2015 31.03.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (139.206)  96.082 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:

Αποσβέσεις  320.692  326.931 

Προβλέψεις  9.569  2.986 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (29.234) (31.522)

(Έσοδα) / Έξοδα επενδύσεων  270 (723)

Χρηματοοικονομικό κόστος - (καθαρό)  107.783  118.452 

 269.875  512.207 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (404.924) (42.017)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  52.490 (777.300)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (80.137) (214.725)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (101.681) (124.748)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 

(α) (264.378) (646.583)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (392.647) (165.055)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων  111.137 -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β) (281.510) (165.055)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  1.454.857  730.904 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια (leasing) 98.139,00

Εξοφλήσεις δανείων (1.516.862) (485.985)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

(χρεολύσια) (51.697) (76.361)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) (15.563)  168.558 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (561.450) (643.080)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης  1.450.880  1.828.541 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης  889.430  1.185.461 

ΧΑΛΚΙΔΑ, 28 Μαΐου 2015

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 και του Ομίλου εταιρειών ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ. 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  
& ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

 
 

 ΜΑΙΡΗ Σ. ΙΣΚΑΛΑΤΙΑΝ  
 Α.Δ.Τ. ΑΙ 132693 

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 5.5.1 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά για τις ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις. 
4. i) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου. (Λεπτομερής 
αναφορά γίνεται στη σημείωση 6.14 των οικονομικών καταστάσεων).  
ii)  Οι διενεργηθείσες προβλέψεις αφορούν τις κάτωθι περιπτώσεις 
 

Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις 133.000 

Σύνολο 133.000 

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/03/2015 ήταν 97 άτομα, ενώ κατά την 
31/03/2015 ήταν 98 άτομα. 

6. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 (σημείωση 6.15 των 
οικονομικών καταστάσεων) 
 

σε ευρώ 31.03.2015 

α) Έσοδα  - 

β) Έξοδα  - 

γ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 81.163  

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 μητρικής 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 ταυτίζονται με αυτές του Ομίλου. (σημείωση 5.2 των οικονομικών 

καταστάσεων) 

 


