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Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με 

τον νόμο 3556/2007 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς με αρ. 4/507/28.4.2009, όπως ισχύει, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στις 28 Μαϊου 2015 και έχουν αναρτηθεί 

στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση  της Εταιρείας (www.papoutsanis.gr).  
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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31.03.2015 31.12.2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

   Ενσώματα πάγια 6.1  25.361.568   25.385.829  

Επενδύσεις σε ακίνητα 6.1  240.000   240.000  

Aϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.1  124.468   126.372  

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.2  256.114   269.132  

  

 25.982.151   26.021.333  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

   Αποθέματα 6.3  3.911.006   3.506.082  

Πελάτες (ανοικτό υπόλοιπο) 6.4  2.579.427   2.668.557  

Πελάτες (καλυμμένο με επιταγές) 6.4  2.454.717   2.511.022  

Λοιπές απαιτήσεις 6.4  553.745   460.802  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία μεσω αποτελεσμάτων 

 

 3.426   3.696  

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.5  889.430   1.450.880  

  

 10.391.752   10.601.038  

Σύνολο ενεργητικού 

 

 36.373.902   36.622.371  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
    

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 

   Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

 15.747.184   15.747.184  

Υπέρ το άρτιο 

 

 31.953.519   31.953.519  

Αποθεματικά εύλογης αξίας 

 

 2.451.817   2.451.817  

Λοιπά αποθεματικά 

 

 217.200   217.200  

Αποτελέσματα εις νέον 

 

(31.463.530) (31.318.032) 

  
 18.906.190   19.051.688  

Μη ελεγχούσες συμμετοχές 

 

- - 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 

 
 18.906.190   19.051.688  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

  Μακροπρόθεσμα δάνεια 6.6  2.545.307   2.597.724  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος   2.393.720   2.387.428  

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους   498.610   602.464  

Λοιπές προβλέψεις   133.000   133.000  

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 6.7  1.721.616   1.750.850  

 

  7.292.254   7.471.466  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

  Προμηθευτές 6.8  3.828.049   3.992.458  

Λοιπές υποχρεώσεις 6.8  975.675   777.980  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 6.6  5.371.734   5.328.778  

  

 10.175.458   10.099.216  

Σύνολο υποχρεώσεων 

 

 17.467.712   17.570.682  

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 

 

 36.373.902   36.622.371  

 

 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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2. Κατάσταση Συνολικού εισοδήματος (κατά λειτουργία)  

  

01.01-

31.03.2015 

01.01-

31.03.2014 

    Πωλήσεις 6.9  3.121.174   3.828.916  

Κόστος πωλήσεων 6.10 (2.338.690) (2.947.847) 

Μικτό κέρδος 

 
 782.485   881.069  

Άλλα έσοδα 

 

 92.860   53.807  

Έξοδα διαθέσεως 

 

(428.609) (344.845) 

Έξοδα διοικήσεως 

 

(441.452) (349.451) 

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 

 

(24.159) (22.098) 

Άλλα έξοδα 

 

(12.548) (3.948) 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 6.11 (107.783) (118.452) 

κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 

 
(139.206)  96.082  

Φόρος εισοδήματος 

 

(6.292)  3.278  

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) χρήσης (Α) 

 
(145.498)  99.360  

    Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 

   Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) 

 

- - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από 

φόρους (Α+Β) 

 

(145.498)  99.360  

Kατανέμονται σε: 

   Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) χρήσης 

   Ιδιοκτήτες μητρικής 

 

(145.498)  99.360  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 

 

- - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 

   Ιδιοκτήτες μητρικής 

 

(145.498)  99.360  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 

 

- - 

    Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή 6.12 (0,0029) 0,0020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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3. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

                

  

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο 

Αποθεματικά 

εύλογης 

αξίας 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 

  

  

Υπόλοιπα 01.01.2014 

 

15.747.184   31.953.519   2.451.817   217.200  (31.219.696)  19.150.025    

Καθαρά κέρδη χρήσης 

    

 99.360   99.360    

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους - - - -  99.360   99.360    

  

      
  

Υπόλοιπα 31.03.2014 

 

15.747.184   31.953.519   2.451.817   217.200  (31.120.336)  19.249.385    

  

      

  

Υπόλοιπα 01.01.2015 

 

15.747.184   31.953.519   2.451.817   217.200  (31.318.032)  19.051.688    

Καθαρές ζημιές χρήσης 

    

(145.498) (145.498)   

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους - - - - (145.498) (145.498)   

Υπόλοιπα 31.03.2015 

 

15.747.184   31.953.519   2.451.817   217.200  (31.463.530)  18.906.190    

  
      

  

                

 

 

 

 

 
 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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4. Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Έμμεση Μέθοδος) 

 
01.01- 

 
01.01- 

 

31.03.2015 

 
31.03.2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

   Κέρδη/(Ζημιές)  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  

 
 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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5. Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων 

5.1. Γενικές πληροφορίες 

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. (η Εταιρεία) 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.  Η Εταιρεία χαρακτηρίζεται ως πλήρως καθετοποιημένη 
βιομηχανία παραγωγής σαπουνιών και προϊόντων προσωπικής περιποίησης, για το 
καταναλωτικό κοινό, ξενοδοχεία, κλπ. 

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στο 71
ο
 χλμ της Εθνικής οδού Αθηνών-

Λαμίας στην περιοχή Ριτσώνα του νομού Ευβοίας. 

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. έχει τη μορφή ανώνυμης 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 την 
28

η
 Μαΐου 2015 και είναι ανηρτημένες, μαζί με την έκθεση ελέγχου του ορκωτού 

ελεγκτή και την ετήσια έκθεση του Δ.Σ. στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση  της 
Εταιρείας (www.papoutsanis.gr).  

5.2. Απορρόφηση θυγατρικής 

Εντός της χρήσης 2014, η θυγατρική κατά 100% PLIAS Εμπορική Α.Ε, εταιρεία 

διανομής των καταναλωτικών αγαθών της μητρικής εταιρείας στην ελληνική αγορά 

που είχε διακόψει τη δραστηριότητά της ήδη από τη χρήση 2008, απορροφήθηκε από 

τη μητρική της εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ.  Η απορρόφηση έγινε σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν.2166/1993 με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30 

Ιουνίου 2014 και ολοκληρώθηκε με την υπ’ αρ. 327154 καταχώρηση στο ΓΕ.ΜΗ της 

απόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου 76938/23.12.2014 του Υφυπουργού ανάπτυξης 

και ανταγωνιστικότητας. 

Για το λογιστικό χειρισμό της απορρόφηση ακολουθήθηκαν οι σχετικές διατάξεις των 

ΔΠΧΑ και της λογιστικής οδηγίας 0003/070622/2007 της Ε.Λ.Τ.Ε. 

Συνέπεια των ανωτέρω είναι: 

α) Όλα τα αποτελέσματα της θυγατρικής της χρήσης 2014 περιλήφθηκαν στα 

αποτελέσματα της εταιρείας της χρήσης 2014 

β) Λόγω μη ύπαρξης άλλης θυγατρικής, οι συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της 

προηγούμενης χρήσης ταυτίζονται με αυτές του Ομίλου.  

γ) Τα συγκριτικά ποσά που αναφέρονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις επί των 

κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων είναι τα κονδύλια των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης. 

 

Σημειώνεται ότι ως συγκριτική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κάθε 

ενδιάμεσης περιόδου της χρήσης θεωρείται η αντίστοιχη ενοποιημένη οικονομική 

κατάσταση του ομίλου. 

 

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

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με 

συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

5.3.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες ενδιάμεσες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη 

διοίκηση της Εταιρείας (η Διοίκηση) σύμφωνα με το διεθνές λογιστικό πρότυπο 34 

(ενδιάμεση οικονομική αναφορά) που περιλαμβάνει μια πλήρη σειρά οικονομικών 

καταστάσεων και επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις.  

Οι βασικές λογιστικές αρχές, κανόνες και μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν κατά τη 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις 

περιόδους που παρουσιάζονται καθώς και στις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις οι οποίες έχουν αναρτηθεί στη ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: 

www.papoutsanis.gr  

5.3.2. 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 η Εταιρεία 

εμφανίζει σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα και θετικό κεφάλαιο κίνησης, ο κίνδυνος 

μη συνέχισης δραστηριότητας δεν υφίσταται.  

5.3.3. 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 της Διοίκησης 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 2015 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 2015 

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 
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περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17η Ιουνίου 2014 και δεν έχει επίπτωση  στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν 

έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία 

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  

είναι υποχρεωτικά για  μεταγενέστερες περιόδους. Η  Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα 

τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

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» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο 

περιλαμβάνει την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική 

αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες 

εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω 

των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών 

ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον 

πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία 

βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του 

καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

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 και τον Σεπτέμβριο του 2014 τους κατωτέρω κύκλους περιορισμένων τροποποιήσεων 

σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 

2013,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιουλίου 2014 και 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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. 

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 «Άυλα 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. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 

2013,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιουλίου 2014 και 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 18η Δεκεμβρίου 2014. 

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». 

Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί 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. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 

Σεπτεμβρίου 2014,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 

Ιουλίου 2016 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση 

ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία 

συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των 
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απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου 

διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, μπορεί 

να αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

που έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το 

πρότυπο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με 

τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν 

απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής 

ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η 

υποχρέωση και όχι με βάση τη  χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός 

αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε αυτό το νόμισμα , χρησιμοποιούνται τα 

επιτόκια των κρατικών ομολόγων.  

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να 

ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του 

σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ. στη έκθεση 

Διαχείρισης).  Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης 

οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την 

ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν 

πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον  τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική 

έκθεση είναι ελλιπής. 

ΔΛΠ  1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων» -

Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014, 

αποσαφηνίζουν ότι η σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών 

καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές ασήμαντων πληροφοριών  μπορεί να 

εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν 

ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση, καθορίζοντας 

το που  και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των 

οικονομικών καταστάσεων. 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 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 
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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 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής 

Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, 

επιτρέπει σε μία οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη 

λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις 

ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε 

κατηγορία επενδύσεων. 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 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 

(Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή 

Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 

Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 

Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή 

περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα  μερικό κέρδος ή 

ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν 

συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία  στεγάζονται σε μια 

θυγατρική. 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 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις)  –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή 

των εξαιρέσεων ενοποίησης 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα  ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 

και ΔΛΠ 28 για θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων 

ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων. 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. 
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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, 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. 

5.3.4. Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και 

των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

δεκαδικών ποσών στην ακέραια μονάδα. Επιπλέον στις περιπτώσεις που κρίθηκε 

απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων αναταξινομήθηκαν 

για να καταστούν ομοειδή με τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης. 
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5.4. 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 δεν κατέχει 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 

της Εταιρείας ή από ανεξάρτητους εκτιμητές. 

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων 

εκτιμάται ότι προσεγγίζει την πραγματική τους αξίας. 

 

5.5. 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. 

5.5.1. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές, που αφορούν κυρίως 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.  

Φόρος εισοδήματος  

Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας και των πρώην θυγατρικών της, για τι οποίες 

η Εταιρεία έχει ευθύνη, 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 
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παρ. 5 Ν. 2238/1994, με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.  Επίσης δεν περιλαμβάνεται 

η χρήση 2014, τόσο της μητρικής όσο και της πρώην θυγατρικής PLIAS εμπορικής 

Α.Ε., για την οποία έχει ανατεθεί ο έλεγχος φορολογικής συμόρφωσης στους 

ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. 

 

 Στις 31 Αυγούστου 2011 πραγματοποιήθηκε η οριστική διακοπή της Π.Δ. 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ε.Π.Ε. 

 

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.  

 

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 της εταιρείας 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.  

5.5.2. Καθοριστικές κρίσεις της διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών 

αρχών 

Δεν υπάρχουν περιοχές για τις οποίες σημειώθηκαν μεταβολές στις εκτιμήσεις της 

Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών, σε σχέση με τις τελευταίες 

δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

5.6. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Η Εταιρεία 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 Eταιρείας βρίσκονται στην 

Ελλάδα. 
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6. Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των κονδυλίων των Οικονομικών 

Καταστάσεων 

6.1. Ενσώματα Πάγια-Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Συνοπτική περιγραφή των μεταβολών των ενσωμάτων και ασωμάτων 

ακινητοποιήσεων. 

 
 Σύνολα Μισθωμένα Ενσώματα Άϋλα 

Προσθήκες  348.367  -  336.946   11.421  

Μεταφορά από μισθωμένα σε ενσώματα - - - 

 Μειώσεις (53.839) 
 

(53.839) - 

Αποσβέσεις Πωληθέντων - -  - 

Αποσβέσεις (320.692) (52.206) (255.161) (13.325) 

Μεταβολή  (26.164) (52.206)  27.945  (1.903) 

 

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 31.03.2015 ανέρχεται σε ποσό των 3.826,3 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.Β.Ε.Ε.) 

Α΄ προσημείωση υποθήκης ποσού € 733.676 

6.2. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (μη κυκλοφορούν στοιχείο) 

Αφορούν μακροπρόθεσμες εγγυήσεις και λοιπές απαιτήσεις και η κίνηση τους, εντός 
του πρώτου τριμήνου του έτους 2015 είχε ως ακολούθως: 

 

 
Εγγυήσεις 

Λοιπές 

απαιτήσεις 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2014 25.967  - 25.967  

Επιστροφές εγγυήσεων εντός της χρήσης 23.128  - 23.128  

Χορηγήσεις εγγυήσεων στη χρήση (13.364) - (13.364) 

Απαιτήσεις από πελάτες (από πώληση παγίων) -  233.401  233.401  

Υπόλοιπο 31.12.2014 35.731  233.401  269.132  

    Υπόλοιπο 01.01.2015 35.731  233.401  269.132  

Επιστροφές εγγυήσεων εντός της χρήσης - - - 

Χορηγήσεις εγγυήσεων στη χρήση 874  - 874  

Απαιτήσεις από πελάτες (από πώληση παγίων)  - (13.892) (13.892) 

Υπόλοιπο 31.03.2015 36.605  219.509  256.114  
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6.3. Αποθέματα 

 31.03.2015 31.12.2014 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες  1.739.245   1.612.079  

Εμπορεύματα  91.334   38.751  

Έτοιμα προϊόντα  2.230.354   2.005.179  

Προβλέψεις απαξίωσης (149.927) (149.927) 

  3.911.006   3.506.082  

 

6.4. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (κυκλοφορούν στοιχείο) 

Ανάλυση: 

 
31.03.2015 31.12.2014 

Πελάτες. 3.913.962 3.793.091 

Eπιταγές εισπρακτέες 2.244.717 2.511.022 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (1.124.534) (1.124.534) 

Συνολικές απαιτήσεις από πελάτες 5.034.144 5.179.578 

   Λοιπές κρατήσεις (ελληνικό Δημόσιο) 157.022 155.571 

Απαίτηση ΦΠΑ χρήσης 87.698 68.190 

Προκαταβολές 154.218 84.349 

Χρεώστες  142.668 100.728 

Λοιπές απαιτήσεις 17.328 57.152 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις (5.189) (5.189) 

Συνολικές λοιπές απαιτήσεις 553.745 460.802 

   Γενικό σύνολο απαιτήσεων πελατών και λοιπών απαιτήσεων 5.587.890 5.640.380 

 

6.5. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αντιπροσωπεύουν μετρητά, τραπεζικές 
καταθέσεις όψεως . 

 
31.03.2015 31.12.2014 

Ταμείο  32.196 227 

Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 857.176 787.194 

Καταθέσεις όψεως σε ξένο 

νόμισμα 
57 4.460 

Προθεσμιακοί λογαριασμοί - 659.000 

 
889.430 1.450.880 
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6.6. Δάνεια 

Η εύλογη αξία των δανείων δεν διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική, αφού τα 

δάνεια είναι μεταβλητού επιτοκίου. 

Τα δάνεια αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
31.03.2015 31.12.2014 

Μακροπρόθεσμα 

  Τραπεζικά δάνεια 2.187.642 2.334.908 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 94.850 - 

Μη τραπεζικά δάνεια 262.816 262.816 

Σύνολο 2.545.307 2.597.724 

   Βραχυπρόθεσμα 

  Τραπεζικά δάνεια 5.288.278 5.196.915 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 83.456 131.864 

Μη τραπεζικά δάνεια   -  

Σύνολο 5.371.734 5.328.779 

 

    

Σύνολο δανείων 7.917.042 7.926.503 

 

Για εξασφάλιση των τραπεζικών δανείων έχουν δοθεί υποθήκες και προσημειώσεις 

όπως αναφέρονται στη σημείωση 6.1. 

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.  

6.7. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν στη μητρική Εταιρεία και σχετίζονται με 
επενδύσεις που έγιναν κατά την περίοδο 1999 - 2006 και επιχορηγήθηκαν σε 
ποσοστό 40% καθώς και με λήψη προκαταβολής επιχορήγησης ποσού € 953.250, 
του επενδυτικού προγράμματος του Ν.3299/2004, που αφορά επενδύσεις που έγιναν 
κατά την περίοδο 2008 - 2012.   

Οι επιχορηγήσεις αυτές αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των 
περιουσιακών στοιχείων – κυρίως μηχανημάτων – που επιδοτήθηκαν. 

Η κίνηση εντός των χρήσεων 2015 και 2014, του λογαριασμού των επιχορηγήσεων, 



 
Ενδιάμεσες  Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (Δ.Λ.Π 34)  

1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2015 
(Όλα τα ποσά σε Ευρώ) 

 

 20 

που θα αναγνωρισθούν ως έσοδα σε μελλοντικές χρήσεις είχε ως εξής: 

 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014  1.872.604  

Έσοδο αναγνωρισθέν στη χρήση (121.753) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014  1.750.850  

  Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 1.750.850 

Έσοδο αναγνωρισθέν στη χρήση (29.234) 

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2015 1.721.616  

 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 77887/24-12-14 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε η τελική εκταμίευση της επιχορήγησης ποσού 
πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και 
τριάντα λεπτών (548.754,30€), επενδυτικού προγράμματος του Ν.3299/2004, που 
αφορά επενδύσεις που έγιναν κατά την περίοδο 2008 - 2012.  Η ως άνω εγκριθείσα 
εκταμίευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2015. 
 

6.8. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Oι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 31.03.2015 31.12.2014 

Προμηθευτές (ανοιχτά υπόλοιπα) 2.199.342 2.028.685 

Προμηθευτές (Επιταγές πληρωτέες) 1.628.707 1.963.772 

Σύνολο Προμηθευτών 3.828.049 3.992.458 

Πιστωτές διάφοροι 308.533 199.880 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 67.014 97.414 

Ασφαλιστικά Ταμεία 75.734 155.594 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 356.428 237.905 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 167.965 87.188 

Σύνολο Λοιπών υποχρεώσεων 975.675 777.980 

Σύνολο Προμηθευτών και λοιπών 

υποχρεώσεων 
4.803.724 4.770.438 

 

6.9. Πωλήσεις 

O κύκλος εργασιών (πωλήσεις) αναλύεται ως ακολούθως: 

 

  
1.1 -31.03.2015 1.1 -31.03.2014 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 
 

54.185 47.122 

Πωλήσεις προϊόντων 
 

3.040.727 3.773.848 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 
 

26.262 6.947 

Παροχή υπηρεσιών 
 

- 998 

Σύνολο 
 

3.121.174 3.828.916 
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6.10. Κόστος Πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 

01.01-

31.03.2015 

01.01-

31.03.2014 

Κόστος εμπορευμάτων 40.531 26.009 

Κόστος προϊόντων 2.298.159 2.921.838 

Σύνολο 2.338.690 2.947.847 

 

6.11. Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό 

Στο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος συμπεριλαμβάνονται: 

 
 01.01 -

31.03.2015 

01.01 -

31.03.2014 

Τόκοι έσοδα (9.674) (1.233) 

Τόκοι - έξοδα τραπεζικών δανείων 106.183  115.151 

Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης 11.274  4.534 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 107.783  118.452  

 

6.12. Κέρδος/Ζημία ανά μετοχή 

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

 

 

01.01-31.03.2015 01.01-31.03.2014 

Κέρδη / (ζημιές) (145.498)  99.360  

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών  50.797.369   50.797.369  

Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή (0,0029)  0,0020  

6.13. Παροχές σε Εργαζομένους 

Ο αριθμός των εργαζομένων και το συνολικό κόστος εργοδότησης τους, κατά τις 
χρήσεις 2015 και 2014 ήταν: 

 

 
01.01-

31.03.2015 

01.01-

31.03.2014 

Άτομα την 31 Μαρτίου 97 98 

Κόστος 896.702 745.906 

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα 

προσωπικού 
18.999 17.814 
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6.14. Eνδεχόμενες υποχρεώσεις 

Αναφορικά με τις υποθέσεις που αναφέρονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

της 31.12.2014 δεν υπάρχει μεταβολή. Για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις από 

φορολογικούς ελέγχους ανέλεγκτων χρήσεων αναφερόμαστε στη σημείωση 5.5.1. 

6.15. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

α) Διεταιρικές συναλλαγές  

Δεν υφίστανται. 

 

β) Διεταιρικά υπόλοιπα 

Δεν υφίστανται. 

 

γ) Συναλλαγές με βασικά διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης. 

 

σε ευρώ 

1.1-

31.03.2015 

1.1-

31.03.2014 

Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ και διευθυντικών 

στελεχών (βάσει ειδικής σχέσης μισθώσεως 

εργασίας) 66.202  42.901  

Αμοιβές εταιρείας ελεγχόμενης από εκτελεστικό 

μέλος του Δ.Σ. -   27.500  

Αμοιβές δικηγορικής εταιρείας ελεγχόμενης από 

συγγενικό πρόσωπο εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. 6.150   6.150  

Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ 8.811   10.311  

 
81.163   86.862  

 

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

 

ε) Συναλλαγές με μετόχους 

Ο μέτοχος Thrush Enterprises LTD χορήγησε στη κατά τη χρήση 2009 δάνειο προς 

την Εταιρεία ποσού €1.056.000 του οποίου το μεγαλύτερο μέρος αποπληρώθηκε 

εντός του 2010 και το υπόλοιπο ποσό €82.502 αποπληρώθηκε στη χρήση 2013.   

Ο μέτοχος Tanaca Holdings Ltd, χορήγησε κατά τη χρήση 2010 δάνειο προς την 

Εταιρεία ποσού €1.228.000 του οποίου το μεγαλύτερο μέρος αποπληρώθηκε εντός 

του 2010. Στη χρήση 2013 αποπληρώθηκε ποσό € 265.184. Το υπόλοιπο του δανείου 

που οφείλετο την 31.12.2013 και 31.12.2014 ήταν € 262.816. 

Οι συναλλαγές συνδεδεμένων μερών γίνονται υπό όρους που ισοδυναμούν με 

εκείνους που επικρατούν σε συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση.  

6.16. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Η Εταιρεία από το τέλος της χρήσης και μέχρι την ημερομηνία της παρούσας δεν έχει 

αποκτήσει ίδιες μετοχές. 
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Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για 

σύναψη ομολογιακού δανείου προς αναδιάρθρωση των υφισταμένων τραπεζικών 

δανείων. Την 15.12.2014 η Εταιρεία με τις συνεργαζόμενες τράπεζες, συμφώνησε 

ποιοι θα είναι οι βασικοί όροι, αν τελικά συμφωνήσουν τη σύναψη του ομολογιακού 

δανείου.  Με τη σκοπούμενη αναδιάρθρωση αναμένεται να βελτιωθεί η ρευστότητα 

της Εταιρείας. 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-31.3.2015  
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Χαλκίδα, 28 Μαΐου 2015 

 

 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  
 


